
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਲਈ 2022 ਦਾ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਐਕਿੀਲੈਂਿ ਅਵਾਰਡ ਰਿਰਲਆ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਿਈ, 2022) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ (Brampton Board of Trade) ਨੇ ਹਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ, ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਰਬ੍ਜਨੇਿ 

ਐਕਿੀਲੈਂਿ ਅਵਾਰਡਿ ਗਾਲਾ (2022 Business Excellence Awards Gala) ਦੀ ਿੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਿੀ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਲਈ ਿਿਾਰਟ ਿੋਰਲਊਸ਼ਨਿ (Smart Solutions) ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਹਠੇ, ਇਿਦੇ ਫਲੀਟ ਨ ੰ  ਇਲੈਕਟਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ 
ਇਿਦੇ ਿਿਰਪਣ ਅਤੇ ਕੰਿ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਵਾਰਡ ਰਿਰਲਆ ਿੀ।               

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੇ ਕਈ ਿਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਹਾਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਪੈਨ-ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਬ੍ੀ.ਈ.ਬ੍ੀ. ਡੈਿੋਨਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ 

ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ (Pan-Canadian BEB Demonstration and Integration Trial) ਦੇ ਰਹਿੱ ਿੇ ਵਜੋਂ, ਇਿਦੀ ਬ੍ੈਟਰੀ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ਿੱਿ 

(ਬ੍ੀ.ਈ.ਬ੍ੀ.) (Battery Electric Bus) (BEB) ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਫਜੇ 1 ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ, ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਟਰੀਫਾਈਡ ਨਵੀਂ ਤੀਜੀ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਫਰੈਿਰਲਟੀ ਦਾ,  
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦਾ ਐਨਡੋਰਿਿੈਂਟ ਅਤੇ ਰਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਹਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਬ੍ੈਂਕ (ਿੀ.ਆਈ.ਬ੍ੀ.) (Canada Infrastructure 

Bank) (CIB) ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਰਥਕ ਪਰਬੰ੍ਧ, ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ, 450 ਤਿੱਕ ਬ੍ੀ.ਈ.ਬ੍ੀ. (BEB) ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਵਿੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ, 400 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਿੱਕ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।   
  

ਿਿਾਰਟ ਿੋਰਲਊਸ਼ਨਿ ਅਵਾਰਡ, ਰਡਜੀਟਲ ਪਰਰਵਰਤਨ ਰਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਅਤੇ ਉੱਤਿਤਾ ਲਈ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਨਿਾਰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨ ੰ , 
ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸ਼ਫਟਿ ਲਈ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਰਟਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਿ ਦੀ 
ਰਰਿਰਚ, ਖਜੋ ਅਤੇ ਗਰਰਹਣ, ਿੁਿੱ ਲ ਪਰਦਾਨ ਅਤੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਲਈ ਿ ਲ ਰ ਪ ਨਾਲ ਰਵਕਾਿ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਿਨਿਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰ ੋ(Click here to learn more)। 
  

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਵਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਲਈ, 2022 ਦਾ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਐਕਿੀਲੈਂਿ ਅਵਾਰਡ ਰਿਲਣ ਤੇ ਿਨਿਾਰਨਤ ਿਰਹਿ ਿ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਿਪੇਿ ਰਵਿੱ ਚ ਰਡਜੀਟਲ ਪਰਰਵਰਤਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਿੱਖਣ ਵਾਿਤੇ, 

ਿਰਬ੍ੋਤਿ ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਲੀਡਰ ਹੈ।” 
 - ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨ ੰ , 2022 ਦੇ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਐਕਿੀਲੈਂਿ ਅਵਾਰਡਿ ਰਵਿੱ ਚ, ਿਿਾਰਟ ਿੋਰਲਊਸ਼ਨਿ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਹਠੇ ਿਨਿਾਰਨਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ 

ਆਫ ਟਰੇਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਿਾਡਾ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਿਿਟਿ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ 

ਲਈ ਰਿਿਾਲ ਬ੍ਣ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਰਰਹਣ, ਕੰਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਬ੍ਹਤਰ ਥਾਂ ਬ੍ਣਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।” 
- ਪਾਿੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਲੋਂ ਿੈਂ, ਿਿਾਰਟ ਿੋਰਲਊਸ਼ਨਿ ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਨ ੰ  ਇਹ ਿਨਿਾਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਰੋਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਦਾ ਰਦਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਿੈਨ ੰ  
ਿਾਡੀ ਟੀਿ ਤੇ ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਿਾਣ ਹੈ, ਜ ੋਿਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਿਰਬ੍ੋਤਿ ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਧ,ੇ ਰਡਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਰਥਰਤਾ 
ਰਵਿੱ ਚ ਿੰਤੁਲਨ ਕਾਇਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ – ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡਿਟਰੀ ਲੀਡਰ ਬ੍ਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਭਰਵਿੱ ਖ ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਿਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਲਈ ਰਡਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕ ੇਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਿਾਰ ੇ
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ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਿਰਹਯੋਗ ਤੇ ਭਰੋਿਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਿ ਿਨਿਾਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਰਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਿਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 
- ਐਲੇਕਿ ਰਿਲੋਜੇਰਵਕ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ ਿੈਨੇਜਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

  

“ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ, ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸ਼ਫਟਿ ਲਈ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿਿਰਰਪਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ ੋਅਿੀਂ ਭਰਵਿੱ ਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਰਰਹ 

ਿਕੀਏ। ਅਿੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨ ੰ , ਰਡਜੀਟਲ ਪਰਰਵਰਤਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਿਾਰਟ ਿੋਰਲਊਸ਼ਨਿ 

ਲਈ, 2022 ਦਾ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਐਕਿੀਲੈਂਿ ਅਵਾਰਡ ਰਿਲਣ ਤੇ ਿਾਣ ਹੈ।” 
- ਪਾਿੱਲ ਿੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਿ ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰਰੇਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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