
 

 

 
 

 اجراء  فوری  برائے
 

 نئے الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز کا اعالن کر دیا گیا  12برامپٹن کے لیے   

  12کے اختتام تک ہماری چار سہولت گاہوں میں  2020گزشتہ روز، اس بات کا اعالن کیا گیا تھا کہ  –  ( 2020ستمبر  15برامپٹن، آن )
نئے الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز نصب کرنے کے لیے سٹی آف برامپٹن کو فنڈنگ موصول ہو گی۔ یہ چارجنگ اسٹیشنز سٹی کی  

یں شمولیت سے ممکن جانب سے پہل کالئیمیٹ چینج پارٹنرشپ اور نیچرل ریسورسز کینیڈا کے زیرو ایمیشن وہیکل انفراسٹرکچر پروگرام م
 ہوئے۔

میں برامپٹن سٹی کونسل نے متفقہ طور پر موسمیاتی طور پر ہنگامی حالت کا  2019ایک ماحول دوست شہر ہونے کے عزم کے ساتھ، 
( کے اخراج کو کم کرنے کا  GHGتک سٹی میں پیدا ہونے والی گرین ہأوس گیس ) 2050اعالن کرنے کی منظوری دی، جس کے ساتھ 

یہ سوچنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ  ہدف رکھا جا رہا ہے۔ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز رہائشیوں کی 
میں کمی واقع   GHGsسفر کیسے کرتے ہیں، جو نقل و حمل کے زیادہ قابل استحکام انتخابات کو فروغ دے سکتا ہے، جس کے نتیجے میں  

 ہو گی۔

 نئے الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز کو درج ذیل مقامات پر نصب کیا جائے گا: 

 2 –نٹر یشن سکیسی کیمپ بیل ری کریئ  •
 2  –لوفرز لیک ری کریئیشن سنٹر  •
 4 –چنگواکوسی ویلنیس سنٹر  •
 4 –رورسٹون کمیونٹی سنٹر  •

 مالحظہ فرمائیں www.brampton.caسٹی کے الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز کے متعلق مزید معلومات کے لیے 

 فوری حقائق: 

الیکٹرک   53یں سٹی کی سہولت گاہوں پر سٹی آف برامپٹن موجودہ طور پر مختلف میونسپل پارکنگ الٹس اور پورے شہر م •
وہیکل چارجنگ اسٹیشنز کا حامل ہے، تاکہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو برامپٹن میں رہائشیوں اور کاروباری افراد کے لیے  

 زیادہ آسان بنایا جا سکے۔ 
پارکنگ الٹس میں پارکنگ کی   برامپٹن کے الیکٹرک کار چارجنگ اسٹیشنز عوام کے استعمال کے لیے مفت ہیں۔ ادائیگی والے  •

 عمومی فیسوں کا اطالق ہوتا ہے۔ 
فیصد کمی النے کا ہدف رکھا ہے۔ سٹی اس ہدف کے   80کے اخراج میں  GHGsتک   2050میں   2019سٹی کونسل نے جون  •

ڈ ایمشنز پالن  حصول کے لیے کئی اقدامات اٹھا رہا ہے، بشمول شیریڈن کالج کے ساتھ شراکت داری میں ایک کمیونٹی اینرجی این 
(CEERP کی تیاری۔ ) 

میونسپلٹی، مقامی یوٹیلیٹیز اور کمیونٹی کے اہم فریقین کی کوششوں کو منضمم کرے گا اور ایک   CEERPایک مرتبہ مکمل،  •
منصوبہ کار تیار کرے گا، جو توانائی کی بچت کو بہتر بنائے گا، گرین ہأوس گیس کے اخراج میں کمی الئے گا، توانائی کی  

 ورٹی کو یقینی بنائے گا، معاشی فائدہ پیدا کرے گا اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خالف لچک میں اضافہ کرے گا۔سیک
شہروں پر مشتمل اپنی نوعیت کا   9,200میئر پیٹرک برأون گلوبل کووینینٹ آف میئرز فار کالئیمٹ اینڈ اینرجی کے رکن ہیں، جو  •

 کے خالف جنگ کی قیادت کر رہا ہے۔ پہال عالمی اتحاد ہے، جو موسمیاتی تبدیلی 

 پیل کالئیمٹ چینج پارٹنرشپ کے متعلق

پیل کالئیمٹ چینج پارٹنرشپ پراجیکٹس پر مل کر اور ایسی فنڈنگ کے حصول کے لیے کام کرتی ہے، جو تنظیم کے ہر رکن کو گرین  
 یں مدد دے گی۔ہأوس گیس کے اخراج میں کمی النے اور موسمیاتی تبدیلی سے مطابقت اختیار کرنے م

 اس شراکت داری میں شامل ہیں: 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Electric-Car-Charging.aspx


 

 

 ریجنل آف پیل  •
 سٹی آف برامپٹن •
 ٹأون آف کیلیڈن •
 کریڈٹ ویلی کنزرویشن  •
 سٹی آف مسیساگا  •
 ٹورانٹو اینڈ ریجن کنزرویشن اتھارٹی •

 اقتباسات 

"گلوبل کوونینٹ آف میئرز فار کالئیمٹ اینڈ اینرجی کے رکن کے طور پر، میں اس حوالے سے بےحد خوش ہوں کہ سٹی کو برامپٹن میں 
نئے الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز کے لیے فنڈنگ موصول ہو رہی ہے۔ برامپٹن ایک ماحود دوست شہر ہے اور مقامی طور پر نقل   12

فیصد کم کرنے کے اپنے بلند   80تک   2050کو  GHGsتحکام انتخابات کے ساتھ، ہم ایک ساتھ مل کر اپنی و حمل کے زیادہ قابل اس
 حوصلہ ہدف کی جانب کام کرنا جاری رکھ سکتے ہیں۔

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

یہیں اپنے گھر پر اپنے کاربن فوٹ پرنٹ کو  کے آدھے اخراج پر اثر انداز ہو سکتی ہے، ہمیں  GHG"جیسا کہ میونسپلٹیز کے کینیڈا کے  
کم کرنے کے طریقے تالش کرنا جاری رکھنا ہو گا۔ یہ نئے الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز استحکامیت کو ہماری کمیونٹی کے لیے مزید آسان  

 بنائیں گے اور ساتھ ہی ایک مزید ماحول دوست شہر کی تعمیر میں ہمارے کردار کو جاری رکھیں گے۔" 

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز 8اور  7ن ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز شارمی  -

"سٹی آف برامپٹن کے پیل کالئمٹ چینج پارٹنرشپ کے ساتھ کام کا ملط ہے کہ ایک ماحول دوست کمیونٹی اور مستقبل کی نسلوں کے لیے  
یں۔ یہ الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز ایک صحت مند ماحول بنانے میں متعلقہ شراکت داروں کے ساتھ قریبی سے کام کرنے کے قابل ہ 

پورے پیل ریجن میں باہمی تعاون کے بغیر ممکن نہ ہوتے اور ساتھ ہی یہ برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے ماحول دوست فیصلوں کو آسان 
 انتخاب بناتے ہیں۔"

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز 5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز  53"پورے برامپٹن میں مونسپل کے کئی پارکنگ الٹس اور سٹی کی سہولت گاہوں میں پہلے سے دستیاب 
نئے الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز قابل استحکام نقل و حمل کو ہماری کمیونٹی میں ایک مزید قابل رسائی انتخاب   12کے عالوہ، یہ 

ک ماحول دوست شہر بننے کی برامپٹن کی ترجیح کو ممکن بنانے کے لیے ہمارے شراکت داروں اور رہائشیوں کے ساتھ  بناتے ہیں۔ عملہ ای 
 کام جاری رکھنے کے لیے وقف ہے۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

