
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

برامپٹن ٹرانزٹ کو کینیڈین اربن ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے انوائرنمنٹل سسٹین ایبلٹی ایوارڈ  
 سے نوازا گیا ہے 

 
( کی جانب سے انوائرنمنٹل سسٹین ایبلٹی CUTAبرامپٹن ٹرانزٹ کو کینیڈین اربن ٹرانزٹ ایسوسی ایشن )  – ( 2021اکتوبر  6برامپٹن، آن )

کی گزشتہ تین دنوں کے دوران ورچوئل طور پر منعقد ہونے والی ساالنہ کانفرنس اور ٹرانزٹ شو میں   CUTAایوارڈ موصول ہوا ہے، جو 
 ں کے ٹرائل کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ اپنی سنگ میل حیثیت رکھنے والی الیکٹرک بسو

 
انوائرنمنٹل سسٹین ایبلٹی ایوارڈ  کا زمرہ ایسے کاروباری اداروں اور ٹرانزٹ سسٹمز کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم کرتا ہے جن کی   

سرگرمیوں یا منصوبوں نے موجودہ ماحولیاتی مسائل اور ٹرانزٹ انڈسٹری کو درپیش چیلنجوں پر مثبت اثر ڈاال ہو۔ نتائج میں مکمل طور پر  
  2040کے ٹرانزٹ ویژن  CUTA، عوامل یا موجودہ آالت کو دوبارہ فروغ دینا شامل ہو سکتا ہے اور جس کے نتیجے میں نئے تصّورات

 کے مطابق کم وسائل، اخراجات کی بچت یا قابل پیمائش ماحولیاتی فوائد کا تحفظ ہو سکتا ہو۔ 
 

 BEBکے پین کینیڈا  ( CUTRICکینیڈین اربن ٹرانزٹ ریسرچ اینڈ انوویشن کنسورشیم )کو، برامپٹن ٹرانزٹ نے  2021مئی،  4مورخہ 
معیاری اور مکمل طور پر باہمی تعاون سے چلنے والی بیٹری الیکٹرک   ڈیمانسٹریشن اینڈ انٹیگریشن ٹرائل کے ایک حصے کے طور پر،

( اور اعلٰی طاقت کے حامل اوور ہیڈ آن روٹ چارجنگ سسٹم کی تاریخ کی سب سے بڑی عالمی تعیناتی کا آغاز کیا۔ برامپٹن  BEBsبسوں )
ووا بس کی جانب سے جبکہ بقیہ چھ عدد نیو فالئر کی  بسیں شامل کیں، جن میں سے دو عدد ن  BEBٹرانزٹ نے اپنے بیڑے میں ُکل آٹھ عدد 

 جانب سے فراہم کی گئیں۔
 

انکارپوریٹڈ کے اشتراک سے مکمل طور پر باہمی طور پر منتقلی کے قابل بسوں اور   ABBبرامپٹن ٹرانزٹ نووا بس، نیو فالئر انڈسٹریز، 
چارجنگ سسٹم کی حامل اس پہلی عالمی سروس، ایک سے زیادہ شہروں  چالئی جانے والی برامپٹن ٹرانس لنک اور یارک ریجن ٹرانزٹ  

وشن لمیٹڈ جو دنیا میں ایسا پہال مقام ہے جہاں مختلف مینوفیکچررز  میں شامل ہو گیا ہے، سیمنز کینیڈا اور نیو مارکیٹ ٹائی پاور ڈسٹری بی 
کی گاڑیاں اور چارجرز کو مکمل طور پر باہمی مطابقت کے قابل شکل میں استعمال کیا جا سکے گا، یعنی وہ چارجنگ حاصل کرنے کے  

ں سائلنسر سے خارج ہونے واال دھواں لیے ایک دوسرے کے چارجنگ انفراسٹرکچر میں پلگ ان کیے جا سکیں گے، جس کے نتیجے می 
 عملی طور پر ختم ہو جائے گا۔ 

 
BEB  منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل طور   10اپنی پوری کارآمد زندگی کے دوران مضر صحت گیسوں کا صفر اخراج کریں گی۔ ہر بس

 بچت ہو گی۔ ( کے اخراج کی  CO2eٹن گرین ہاؤس گیسوں ) 235پر چارج کی جا سکتی ہے اور فی بس ہر سال 
 

 اقتباسات  
 

یے  "برامپٹن میں پہلی عالمی پین کینیڈین بیٹری الیکٹرک بسوں کی ڈیمانسٹریشن اور انضمام کا تجربہ یقینی طور پر ماحولیاتی استحکام کے ل
ماحولیاتی فوائد کے ساتھ مزید  ایک سنگ میل ثابت ہو گا۔ ہم نے اپنے شراکت داروں کو اپنے شہر کے ٹرانزٹ نیٹ ورک کو اضافہ شدہ 

آگے بڑھانے کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے اور ماحولیاتی استحکام میں سرکردہ حیثیت رکھتا ہے۔  
 اس پہچان کو ممکن بنانے میں مدد فراہم کرنے کے لیے ہمارے شراکت داروں اور اسٹیک ہولڈرز کا شکریہ۔" 

 میئر، سٹی آف برامپٹن  پیٹرک برأون، -
 

کی جانب سے ماحولیاتی استحکام کا   CUTA"ہمیں فخر ہے کہ برامپٹن ٹرانزٹ کی پہلی الیکٹرک بسوں کے  کامیاب تجربے کے بعد ہم نے 
فیصد تک   80تک برامپٹن میں پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو  2050یہ نادر ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ برامپٹن سٹی کونسل 

 "کم کرنے کے ہمارے سفر پر، ہمارے شہر میں پیدا ہونے والی کاربن کو کم کرنے کے لیے وقف ہے۔
 : چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

  



 

 

 
"الیکٹرک بسیں ایک سرسبز شہر کے لیے ہمارے مشن کی حمایت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پین کینیڈین بیٹری الیکٹرک بسوں کی ڈیمانسٹریشن 
اور انضمام کے تجربے کی آزمائش نے ماحولیاتی فوائد کے ساتھ برامپٹن کے ٹرانزٹ سسٹم میں بھی ایک شاندار انقالب برپا کیا ہے، جس  

المی آب و ہوا پر ناخوشگوار اثرات کی ہماری شراکت کو بھی کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور یہ دیگر میونسپیلٹیوں کو  کی وجہ سے ع
 استحکام کے اقدامات کی رہنمائی کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔" 

کمیونٹی ٹاسک فورس، سٹی آف   CEERP؛ ممبر انوائرنمنٹ ایڈوائزری کمیٹی؛ ممبر، 6اور  2ڈٔوگ وہلینز، سٹی کونسلر، وارڈز   -
 برامپٹن 

 
اور نقل و حرکت کا ایک فعال نظام بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور ہماری توجہ   برامپٹن ٹرانزٹ عوامی نقل و حرکت میں بہتری النے "

وجیز کو النا ہے۔" انوائرنمنٹل سسٹین ایبلٹی ایوارڈ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہم  توانائی کے مٔوثر استعمال اور برامپٹن میں اختراعی ٹیکنال
 " بسوں کے اس جدید ٹرائل کے ساتھ ٹرانزٹ کو کس طرح ماحول دوست بنا سکتے ہیں۔

   ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
 

کا انوائرنمنٹل سسٹین ایبلٹی ایوارڈ جیتنے پر برامپٹن ٹرانزٹ کو مبارکباد۔ پبلک   CUTAکے کامیاب الیکٹرک بس ٹرائل کے لیے    2021"
ٹرانزٹ نے ہمیشہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کیا ہے۔ صفر اخراج بسوں کا استعمال کر کے، یہ کینیڈا کے آب و ہوا کے اہداف کو  

 دینے میں مزید شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔" پورا کرنے میں مدد 
 CEOپریزیڈینٹ اور  CUTAمارکو ڈی اینجیلو،  -

 
 -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 
م ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہ

تے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کر
 مالحظہ کریں۔   www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 پرابجوت کینتھ 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Prabhjot.Kainth@brampton.ca |3426 -874-905 
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