
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

سٹی آف برامپٹن نے اونٹیریو کی ایسی پہلی میونسپیلٹی ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے جو بجلی پر چلنے  
 واال فائر ٹرک استعمال کرے گی 

بجلی  طور پر ، ایک مکمل  Rosenbauer RTکونسل نے ایک فرنٹ الئن پمپر کو  سٹیآج، برامپٹن   – ( 2021جون  16) ، آنبرامپٹن
 سے چلنے والے فائر ٹرک سے تبدیل کرنے کے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ 

  Rosenbauer RTاور ماحولیاتی جدت کا رہنما بننے کے لیے پر عزم ہے۔  ہے، اور استحکام میں بہتری النے برامپٹن ایک سرسبز شہر
  نے برامپٹن ۔معیارات کو پورا کر سکتا ہےموجودہ مارکیٹ میں دستیاب ایک مکمل بجلی سے چلنے واال فائر ٹرک ہے جو آگ بجھانے کے 

ہونے کا اعزاز  اونٹاریو میں فرنٹ الئن ایمرجنسی میں رد عمل دینے والی بجلی سے چلنے والی گاڑی استعمال کرنے والی پہلی میونسپلٹی 
جس سے وہ دنیا کے دیگر عالمی شہرت یافتہ شہروں جیسے کہ برلن، ایمسٹرڈیم، دبئی، الس اینجلس اور وینکوور کے  حاصل کر لیا ہے،  

 ئی ہے۔ ساتھ شامل ہو گ

مضر  ٹن کی آگ بجھانے والی گاڑیوں کے گروہ سے ایمرجنسیز میں رد عمل دینے کے دوران کوئی پ برام  کی وجہ سے ٹرک کی ٹیکنالوجی
کے   کینسر کا سبب بننے والے مواد  ، نہ صرف سفر کے دوران، بلکہ سائٹ پر ہونے کے دوران بھی۔ سائٹ پر صحت اخراج نہیں ہو گا

کا خاتمہ ماحول اور آگ بجھانے والے عملے دونوں کی صحت و صفائی کا تحفظ کرتا   اخراج سائٹ منصوبوں میں  میں کمی سے آن  اخراج 
 ہے۔

شامل  بھی  مکمل طور پر بجلی سے چلنے والی گاڑی کی اضافی خصوصیات میں گاڑی کی اونچائیوں کو زیادہ اور کم کرنے کی صالحیت 
میں آسانی ہوتی ہے۔ اس خصوصیت سے سائٹ پر ہونے کے   داخل ہونے  ے گاڑی میں ، جس س وں میں ہوتا ہےمسافر بسجیسا کہ ہے، 

دوران سازو سامان تک رسائی کے لیے آگ بجھانے والے عملے کی پہنچنے والی اونچائی میں بھی کمی آتی ہے۔ گاڑی کی اونچائی کو  
انچ کی اونچائی تک اوپر کیا جا سکتا ہے، جس سے سیالب میں رد عمل دینے کی صورت میں انجن میں پانی  18.5نیچے اور  چان  6.8

ثر  ۔ نیا فائر ٹرک ذیلی ڈویژنز میں تنگ مقامات اور تنگ سڑکوں پر گاڑیوں کے گروہ کو زیادہ مؤ سے بچأو ممکن ہو سکے گا  داخل ہونے
، جس سے آگ بجھانے والے عملے کی صحت اور  گانی ٹیکنالوجیز کو استعمال میں الئے طور پر راہ دکھانے میں مدد دے گا، اور مشی 

 تحفظ میں بہتری آئے گی۔ 

فائر ٹرک کو نئے، جدید ترین برامپٹن فائر کیمپس میں رکھنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جو کہ فی الوقت زیر  نئے  بجلی سے چلنے والے 
 گا۔  جائے میں موصول ہو  اواخرکے  2022 ٹرک یہ تعمیر ہے۔ سٹی کو 

کونسل  سٹی کی  مالحظہ کریں۔ www.bramptonfire.comبرامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، 
 مالحظہ کریں۔ www.brampton.caبرامپٹن ایک سرسبز شہر ہے  کے بارے میں مزید معلومات کے لیے: کی مدت کی ترجیحات

 اقتباسات 

کر رہے ہیں جو کہ ہم ایک سرسبز شہر کے طور پر   "سٹی آف برامٹپن میں، ہم ایک بڑھتی ہوئی مستحکم کمیونٹی کی تعمیر پر وہ سب کام
کر سکتے ہیں۔ میں برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو ان کے اونٹاریو کے پہلے مکمل طور پر بجلی سے چلنے والے فائر ٹرک کے  

کے ساتھ شامل ہونے پر فخر  ۔ برامپٹن ایک عالمی شہرت یافتہ شہر ہے، اور ہمیں دوسروں کرتا ہوںحصول کی کوشش پر مبارک باد پیش 
 کو محفوظ رکھتے ہوئے آب و ہوا کی تبدیلی کو اپنی پرانی حالت میں واپس النے کے لیے کام کر رہے ہیں۔" کمیونٹیزہے جو ہماری 

 پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

ئشیوں اور عملے کے تحفظ کے نئے طریقوں کی تالش  برامپٹن ایک جدید شہر ہے، اور ہم ہمیشہ اپنے استحکام کو بہتر بنانے اور اپنے رہا"
فائر ٹرک خطرے کو کم کرے گا اور ہماری پرعزم فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم نیا مکمل طور پر بجلی سے چلنے واال  ۔میں رہتے ہیں

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptonfire.com/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|abba70bf1bf74104f61308d93104a755|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594718323256413|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=g8DL32O6r8M3SXEbeUwXH04bKS5KbFIcCOhJdA954cs=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx


 

 

میں ٹیکنالوجی   گرینکو کم کرے گا۔ ہمیں  مضر صحت مواد کے اخراج کی صحت اور تحفظ کو بہتر بنائے گا، اور ہماری کمیونٹیز میں 
 " برامپٹن فائر پر فخر ہے۔  ہمیں پر  سبقت لے جانے

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1، ریجنل کونسلر، وارڈ سینتوسروینا  -

، ایک مکمل طور پر بجلی سے چلنے والے فائر ٹرک  Rosenbauer RTائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم کی جانب سے، میں برامپٹن کی ف"
کینسر کا سبب بننے  پر  وقوعہجائے مثالا   خصوصیات موجود ہوں گی، پر اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ٹرک میں بہت سی دلچسپ  

، ایگرونومک ٹیکنالوجیز میں جدید ترین ہونے تک، اور ہمیں ماحولیاتی استحکام میں ایک رہنما بننے  لے کر  کو کم کرنے سے  والے مواد
  کا تحفظ کرنے میں اسے استعمال کرنے کے منتظر ہیں۔" کمیونٹیکے قابل ہونے میں مدد دے گا۔ ہم اپنی 

 ن بل بوئیس، چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، سٹی آف برامپٹ  -

میں جدت النے کے   کونسل کی مدت کی ترجیحات "سٹی آف برامپٹن میں موجود عملہ ہماری کارروائیوں میں استحکام کو بہتر بنانے اور 
فائر ٹرک کی تنصیب سے، برامپٹن فائر اینڈ  نئے لیے پر عزم ہے: برامپٹن ایک سرسبز شہر ہے۔ ایک مکمل طور پر بجلی سے چلنے والے 

گی اور دنیا کے دیگر عالمی شہرت یافتہ شہروں کے ساتھ ماحولیاتی جدت میں بطور رہنما شامل   الئےمیں کمی  راجاخایمرجنسی سروسز 
 گی۔"  جائے ہو 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹیو آفیسر، سٹی آف برامپٹن 

  

-30- 
 

 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
 یاتیاور ماحول یکنالوجیاور ہم ٹ ںیکرتے ہ دا یکشش پ  ےیکے ل  یکار ہیہے، ہم سرما یملت یسے توانائ یونٹیمتنوع کم یاپن ںی۔ ہمںیہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہ

جو محفوظ، قابل دوام اور   ںیصحت مندانہ شہر بنا سک سایا کیتاکہ ہم ا ںیکرتے ہ یشراکت دار   ےی۔ ہم اس لںیرہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہ ںیجدت م
 ید جانیں۔پر مز www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  بک سیف، ٹوئٹرہو۔ ہمارے ساتھ  ابیکام

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن
Monika.Duggal@brampton.ca 3426 |-874-905 
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