
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

  

ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਲਈ ਕਨੇੈਡਾ ਸਰਕਾਰ  

ਅਤ ੇਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਤੋਂ 175 ਹ਼ਿਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਨਵਸ਼ੇ ਰਮਰਲਆ 

 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (5 ਜਲੁਾਈ, 2022) – ਅੱਜ, ਐਮ.ਪੀ. (MP) ਰਬੂ੍ੀ ਸਹੋਤਾ (Ruby Sahota) ਨੇ, ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਰਸੋਰਰਸਜ, 

ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੋਨਾਥਨ ਰਵਲਰਕਨਸਨ (Jonathan Wilkinson); ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ੋਰਡ ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਰਡਅਨ 

ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ (ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ.), ਰੋਰੀ ਰਨਸਨ (Rory Nisan); ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਡਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਸ 

(Martin Medeiros), ਬ੍ਰਰਲੰਗਟਨ (Burlington) ਦੀ ਮੇਅਰ ਮੈਰਰਏਨ ਮੀਡ ਵਾਰਡ (Marianne Meed Ward); ਅਤੇ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਅਰਬ੍ਨ 

ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਰਸਰਚ ਐਡਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਨਸੋਰਟੀਅਮ (Canadian Urban Transit Research and Innovation Consortium) 

(ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਪਰਜੈੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. (FCM) ਦੇ ਗਰੀਨ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਫੰਡ (ਜੀ.ਐਮ.ਐਫ.) (Green 

Municipal Fund) (GMF) ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।  
 

ਸੀ.ਯ.ੂਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. (CUTRIC) ਨੰੂ, ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਲਈ ਭਰਵੱਖੀ ਰਾਈਡਰਰਸ਼ਪ ਮੰਗ ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਰਿਐਨ ਦੇ ਪਰਤੀ, 175,000 ਡਾਲਰ ਰਮਲੇ ਹਨ। 
ਅਰਿਐਨ ਦਾ ਫੋਕਸ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਟ ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਼ਿੀਰ ੋਟੇਲਪਾਈਪ-ਰਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱ੍ਸਾਂ (ਜੈਡ.ਈ.ਬ੍ੀ.) ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੱਕ 

ਪਹੰੁਚਣਾ ਹੈ।  
 

ਇਹ ਅਰਿਐਨ, ਸੀ.ਯ.ੂਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਕਰਸਤ ਪੂਰਵ ਸੂਚਕ ਮਾੱਡਰਲੰਗ ਟੂਲ, RoutΣ.i™ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਜੈਡ.ਈ.ਬ੍ੀ. (ZEBs) ਜਾਂ ਐਫ.ਸੀ.ਈ.ਬ੍ੀ. (FCEBs) ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ 

ਰਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰ੍ਿੀ ਸਰਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰੂਟ ਮੈਪਸ, ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਸ਼ੈਰਡਊਲਸ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ-ਲੋਰਡੰਗ।  
 

ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਜੈਡ.ਈ.ਬ੍ੀ. ਬੱ੍ਸ ਫਲੀਟ ਰਵੱਚ ਬ੍ਦਲੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣ ੇਕਾਰਬ੍ਨ ਫੁੱ ਟਰਪਰੰ ਟ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ (Green City) ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀਆਂ 

ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱ੍ਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਿਾਰਰਤ ਹੈ। ਜੈਡ.ਈ.ਬ੍ੀ. ਸਰਥਰ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜ ੋਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਕਲੀਨ (ਪਰਦੂਸ਼ਣ-

ਮੁਕਤ) ਯਾਤਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।  
 

ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਬੱ੍ਸਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟਰੀਰਫਕੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) ਨੰੂ 2050 ਤੱਕ, 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ 

ਰਸਟੀ ਦੇ ਸਫਰ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਉਪਲਬ੍ਿੀ ਹੈ। 133 ਡੀਜਲ-ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਹਾਈਰਬ੍ਰਡ ਼ਿੂਮ (Züm) ਬੱ੍ਸਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਨੇ, ਮਈ 2021 ਰਵੱਚ ਪਰਹਲੀ ਅੱਠ ਬ੍ੈਟਰੀ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਼ਿੀਰ ੋਰਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱ੍ਸਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ 

ਵਾਲੇ ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਓਪਰਚੁਰਨਟੀ ਚਾਰਜਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਫਲੀਟ ਦੀ ਜੈਡ.ਈ.ਬ੍ੀ. ਰਵੱਚ ਬ੍ਦਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਰਕ ਪਰਤੀ ਬੱ੍ਸ, ਪਰਤੀ ਸਾਲ 

ਲਗਭਗ 115 ਟਨ CO2 ਦੀ ਬੱ੍ਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. (GHGs) ਦਾ ਕੁੱ ਲ 53,000 ਟਨ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12,000 ਯਾਤਰੀ 
ਵਾਹਨਾਂ (ਕਈ ਟਨ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਹਵੋੇਗਾ।   
 



 

 

ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਰਲਤ ਜੀ.ਐਮ.ਐਫ. (GMF) ਨੰੂ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੋਂਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਰਦੱਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਮ.ਐਫ, ਲੋਕਲ 

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਰਥਰ ਪੱਿਤੀਆਂ ਰਵੱਚ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਬ੍ਦਲਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੰਰਡੰਗ, ਵਸੀਰਲਆਂ ਅਤੇ ਟਰਰੇਨੰਗ ਦਾ ਇਸਦਾ ਬ੍ਜੇੋੜ ਰਮਸ਼ਰਣ, 

ਰਮਊਰਨਸਪਲਟੀਜ ਨੰੂ ਉਹ ਟੂਲ ਰਦੰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ, ਸਰਥਰਤਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।  
 

ਰਲੰਕ 

• ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਰਲੰਗਟਨ ਰਵੱਚ ਘੱਟ-ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (Canada and 

FCM invest in low-emission transit in Brampton and Burlington) 
 
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਼ਿੀਰ-ੋਰਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱ੍ਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, 

ਸੀ.ਯ.ੂਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਰਿਐਨ ਰਵੱਚ ਆਪਣਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 175 ਹ਼ਿਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹ ਰਨਵੇਸ਼ ਰਸੱਿ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ 

ਸਰਥਰ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਰਕਉਂਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, 450 ਤੱਕ 

਼ਿੀਰ-ੋਰਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱ੍ਸਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕ ੇਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਫੁੱ ਟਰਪਰੰ ਟ ਨੰੂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਜੀਵਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਆਪਣ ੇਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸੀ.ਯ.ੂਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਥਰ, ਘੱਟ-ਕਾਰਬ੍ਨ 

ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦਾ ਰਵਜਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਫੰਰਡੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀ.ਯ.ੂਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਰਿਐਨ, ਰਸਟੀ ਨੰੂ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. 
ਘਟਾਉਣ, ਲਾਗਤ-ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ੈਰਡਊਲ ਕਰਨ ਸਬੰ੍ਿੀ ਰਦਰਸ਼ਕੀਟੋਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਼ਿੀਰ-ੋਟੇਲਪਾਈਪ ਰਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ 

ਬੱ੍ਸਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਫਲੀਟ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕਾਂ ਰਵੱਚ ਹਰੇਕ ਰੂਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਿ ਢੱੁਕਵੇਂ ਹਨ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਰਡਪਟੀ ਮੇਅਰ; ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4; ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕਲੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਰਵੱਚ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 

ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਵੱਚ 175 ਹ਼ਿਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਼ਿੀਰੋ-ਰਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱ੍ਸਾਂ, ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਵਜੋਂ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਿਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹੱਸਾ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਲਈ ਵੱਿ ਗਰੀਨ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ।” 
- ਪਾੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਸ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਬ੍ੋਰਡ ਮੈਂਬ੍ਰ ਵਜੋਂ, ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਬ੍ਾਰ ੇਕਈ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਰਆਂ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਬ੍ਣਨ ਦਾ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਿਕਾਰ ਰਮਰਲਆ ਹੈ ਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ 

ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜ ੋਮੌਜੂਦਾ ਫਲੀਟਾਂ ਨੰੂ ਼ਿੀਰ-ੋਰਨਕਾਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬ੍ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਰਵੱਚ 

ਬ੍ਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਮੱੁਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਮੌਰਕਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਼ਿੀਰ-ੋਰਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਵੱਚ ਬ੍ਦਲਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਰਹਕਮੇ, ਵੱਿ ਗਰੀਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨ।” 
- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; ਬ੍ੋਰਡ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. 

https://fcm.ca/en/news-media/news-release/canada-and-fcm-invest-in-low-emission-transit-in-brampton-and-burlington
https://fcm.ca/en/news-media/news-release/canada-and-fcm-invest-in-low-emission-transit-in-brampton-and-burlington


 

 

 

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਰੁੜਆ ਹਇੋਆ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਪਰਭਾਵੀ ਟਰਾਂਸਪਰੋਟੇਸ਼ਨ ਰਸਸਟਮ ਅਤੇ ਵੱਿ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਿ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸੀ.ਯ.ੂਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ 

ਰਨਵੇਸ਼ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।” 
- ਪਾੱਲ ਮੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਸਰਥਰ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਵੱਚ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਼ਿੀਰ-ੋਰਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱ੍ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਫਲੀਟ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ 
ਵਚਨਬੱ੍ਿਤਾ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਰੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਰਲਆਉਣ ਲਈ, ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਕਉਂਰਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿ 

ਰਹੇ ਹਾਂ।”  
- ਐਲੇਕਸ ਰਮਲੋਜਰੇਵਕ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“2015 ਰਵੱਚ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਘੱਟ-ਰਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਬ੍ਦਲੀ ਰਵੱਚ, ਸੀ.ਯ.ੂਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਰਨਭਾਈ ਗਈ ਭੂਰਮਕਾ ਨੰੂ ਸਾਫ 

ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਰਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਰਡੰਗ ਵੰਡ, ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਰਵੱਚੋਂ ਰਸਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਜ ੋਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਪਟਨ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਵੱਖ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਵੱਚ 

ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ – ਜ ੋਸਾਨੰੂ ਨੈੈੱਟ-਼ਿੀਰ ੋਰਨਕਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੇੜੇ ਰਲਆ ਰਰਹਾ ਹੈ।” 
- ਰੂਬ੍ੀ ਸਹੋਤਾ (Ruby Sahota), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਲਈ ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਰਲੰਗਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵੱਚ ਕਲੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ, ਜ ੋਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਰਵੱਚ ਵਾਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ ਰਵੱਚ ਸਾਡੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਿਾਉਣ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਕ ੇਬ੍ਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਿਾਈ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ।”                                                                                                                
- ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੋਨਾਥਨ ਰਵਲਰਕਨਸਨ (Jonathan Wilkinson), ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਰਸੋਰਰਸਜ 

 

“ਇਹ ਬ੍ਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕ ਜਲਵਾਯ ੂਸਬੰ੍ਿੀ ਲੜਾਈ ਰਵੱਚ ਸਾਰ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ, ਇਨੋਵੇਰਟਵ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਆਪਣੀ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ ੋਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯ ੂਸਬੰ੍ਿੀ ਸਰਥਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਰਵੱਚ ਗਰੀਨ 

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਨਵੇਸ਼, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਨੰੂ ਵੱਿ ਸਾਫ, ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੰੂ ਵੱਿ ਮ਼ਿਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਨੈੈੱਟ-਼ਿੀਰ ੋਭਰਵੱਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ 

ਵਿਾਵੇਗਾ।” 
- ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਟੀਵਨ ਰਗਲਬ੍ੀਲਟ (Steven Guilbeault), ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ 

 

“ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚ ਰਰਹੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਨੰੂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰ੍ਿੀ ਬ੍ਦਲਾਅ ਤੇ ਰਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯ ੂਸਬੰ੍ਿੀ ਬ੍ਦਲੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ 

ਰਵੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਵੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਰਲੰਗਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਹਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰ੍ਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਰਤੀ ਇਨੋਵਰੇਟਵ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬ੍ਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੰੂ ਬ੍ਦਰਲਆ ਜਾਵੇ।” 
- ਜੋਰਸਪਾ ਪੈਟਰਰੂਨਕ (Josipa Petrunic), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਐਡਂ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਆਫ ਸੀ.ਯ.ੂਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਿਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

 multiculturalmedia@brampton.ca 
 

ਨੈਚੁਰਲ ਰਰਸੋਰਰਸਜ ਕੈਨੇਡਾ 
ਮੀਡੀਆ ਰਰਲੇਸ਼ਨਸ 

343-292-6100 
media@nrcan-rncan.gc.ca  

ਸਾਨੰੂ Twitter ਤੇ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ: @NRCan (http://twitter.com/nrcan)  

 

ਕੀਆਨ ਨੇਮਭਰਡ (Keean Nembhard) 

ਪਰੈਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ 
ਆਰਫਸ ਆਫ ਦ ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਰਸੋਰਰਸਜ 

613-323-7892 
keean.nembhard@nrcan-rncan.gc.ca  
 

ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਮੀਡੀਆ ਰਰਲੇਸ਼ਨਸ  

613-907-6395 
media@fcm.ca  
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