
 

 

 

 
                      برائے فوری اجراء

  

CUTRIC  کو حکومت کینیڈا اورFCM  175$کی جانب سے برامپٹن ٹرانزٹ کے لیےK   کی سرمایہ کاری
 موصول ہوئی 

 
روبی سوہاتا نے محترم جاناتھن ولکنسن، منسٹر آف نیچرل ریسورسز؛ روری نیسان، ہیلٹن  MPآج،   –  (2022جوالئی   5برامپٹن، آن )

( کی رکن؛ مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر اور ڈپٹی میئر آف برامپٹن،  FCMریجن کی کونسلر اور فیڈریشن آف کینیڈین میونسپیلٹیز )
( کی پریزیڈنٹ  CUTRICڈیئن اربن ٹرانزٹ ریسرچ اینڈ انوویشن کنسورشیم )میریئین میڈ وارڈ، میئر آف برلنگٹن؛ اور جوزفا پیٹرونک، کینی

 ( کے ذریعے برامپٹن میں ٹرانزٹ میں سرمایہ کاری کا اعالن کیا۔ GMFکے گرین میونسپل فنڈ ) FCMاور سی ای او کی جانب سے 
 

CUTRIC  کو سٹی آف برامپٹن کی گرین ہأوس گیس کے اخراج میں کمی النے کی حکمت عملی کے تحت کوششوں میں مدد دینے کے
موصول  175,000$  یے امکان پذیری کے مطالعے کے لیےلیے اور عوامی ٹرانزٹ پر سواری کی مستقبل میں طلب کو پورا کرنے کے ل

( استعمال کرنے کے قابل عمل ZEBsکے روٹ نیٹ ورک پر زیرو ٹیل پائپ ایمشن بسز ) ہوئے ہیں۔ اس مطالعے کا مقصد برامپٹن ٹرانزٹ
 ہونے کا تعین کرنے کے لیے جائزہ لینا ہے۔ 

 
کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ ٹول موجودہ   ™RoutΣ.iکے اندرونی طور پر تیار کردہ پریڈکٹو ماڈلنگ ٹول،  CUTRICیہ مطالعہ  

کو اختیار کرنے قابل عمل ہونے اور فوائد کا تعین کرنے کے لیے فعلی حاالت، مثالا روٹ کے  FCEBsیا  ZEBs ٹیکنالوجی کی بنیاد پر 
 نقشے، ٹرانزٹ کے شیڈولز، موسم اور مسافروں کی تعداد، کو شامل کرتا ہے۔

 
بس فلیٹ پر منتقلی سٹی کے اپنے کاربن فوٹ پرنٹ میں کمی النے اور شہر کو ایک گرین سٹی بنانے کے وعدوں کی تکمیل  ZEBالیکٹرک 

ماحولیاتی استحکام کے لیے عوامی نقل و حرکت کی گاڑیاں ہیں جو ہماری کمیونٹی کو ایک مٔوثر،   ZEBs۔ کی جانب گامزن کرتا ہے
 ں گی۔ سفر فراہم کریستھرا پرسکون اور صاف 

 
  2050میں برامپٹن میں  (GHGsگرین ہاؤس گیسوں )ٹرانزٹ بسوں کو بجلی پر منتقل کرنا شہر کے عوامی نقل و حرکت کے نظام میں  

بسوں کے موجودہ بیڑے میں اضافہ   Zümڈیزل الیکٹرک ہائبرڈ  133فیصد تک کمی النے کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو گا۔  80تک 
میں بیٹری پر چلنے والی پہلی آٹھ زیرو ایمیشن بسیں اور چار ہائی پاور اوور ہیڈ چارجرز کی   2021نے مئی  کرتے ہوئے، برامپٹن ٹرانزٹ

ا  ZEBsسہولیات متعارف کرائی ہیں۔ بسوں کے پورے بیڑے کو مکمل طور پر  فی بس، ہر   CO2ٹن  115میں منتقل کرنے سے تقریبا
ا  ا   GHGٹن ساالنہ  53,000سال، کل تقریبا کے ٹن کے حساب سے( ہٹانے کے  GHGsمسافر گاڑیوں کو سڑکوں سے ) 12,000یا تقریبا

 برابر ہونے کی توقع ہے۔
 

FCM   کی جانب سے چالیا جانے واالGMF  حکومت کینیڈا کی جانب سے وقف رقم کے ذریعے فنڈ یافتہ ہے۔ GMF  مقامی حکومتوں کو
قابل استحکام طریقہ ہائے کار پر زیادہ تیزی سے منتقل ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا فنڈنگ، وسائل اور تربیت کا منفرد مجموعہ  

 میونسپلٹیوں کو وہ ٹولز دیتا ہے، جو انہیں لچک پیدا کرنے اور گرین ہأوس گیس کے اخراج میں کمی النے کے لیے درکار ہیں۔ 
 
 لنکس 

 برامپٹن اور برلنگٹن میں کم اخراج والے ٹرانزٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں  FCMکینیڈا اور  •
 

  

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


 

 

 
 اقتباسات

 
کی   FCMکے امکان پذیری کے مطالعے میں حکومت کینیڈا اور   CUTRIC"سٹی آف برامپٹن میں صفر اخراج والی بسوں کے لیے 

کی یہ سرمایہ کاری برامپٹن اور کینیڈا میں قابل استحکام ٹرانزٹ کے اگلے درجے کی براہ  175K$سرمایہ کاری کے لیے ان کا شکریہ۔  
ر اخراج والی بسیں خریدے گا۔ برامپٹن صف  450راست معاونت کرے گی، جبکہ برامپٹن اگلے پانچ سالوں کے دوران اپنی سڑکوں کے لیے 

 ایک گرین سٹی ہے اور ہم مل کر اپنے کاربن فوٹ پرنٹ کو کم کریں گے اور اپنی کمیونٹی کے معیار زندگی کو بہتر بنائیں گے۔"
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

 
کے ساتھ ایک قابل استحکام، کم کاربن والے  CUTRICاور  FCM"سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں اور معاونین حکومت کینیڈا،  

کی کمی، خرچ اور فوائد   GHGکا امکان پذیری کا مطالعہ  CUTRICفنڈنگ کی بدولت،   GMFپبلک ٹرانزٹ کا نظریہ شریک کرتا ہے۔  
ے برامپٹن ٹرانزٹ نیٹ ورک کے ہر روٹ کے لیے موزوں ترین ٹیل پائپ سے صفر اخراج والی بسوں اور شیڈول بندی کے تجزیے، ہمار 

 کی اقسام اور ہمارے فلیٹ کو بجلی پر منتقل کرنے کے لیے دیگر اہم عناصر کے حوالے سے سٹی کو بصیرتیں فراہم کرے گا۔ 
 برامپٹن؛ سٹی آف 4اور   3مارٹن میڈیروس، ڈپٹی میئر؛ ریجنل کونسلر وارڈز  -

 
کے  CUTRICکی جانب سے  FCM"برامپٹن صاف نقل و حمل کے اقدامات میں رہنماء کردار ادا کرتا ہے اور ہم حکومت کینیڈا اور 

کی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زیرو ایمیشن بسیں برامپٹن کو گرین سٹی کے طور پر  175K$ذریعے برامپٹن ٹرانزٹ میں 
ونسل کے اس دور کے عزم کا ایک اہم حصہ ہیں۔ برامپٹن ٹرانزٹ کے لیے ایک مزید ماحول دوست مستقبل میں استوار کرنے کے اس ک

 ہماری مدد کرنے کے لیے ہماری ٹیم اور ہمارے پارٹنرز کا شکریہ۔"
 : چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

 
"FCM  بورڈ کی ایک رکن کے طور پر، مجھے پورے کینیڈا میں ٹرانزٹ ایجنسیوں کو موجودہ فلیٹس کو صفر اخراج اور کم کاربن والی

ٹرانزٹ ٹیکنالوجیز پر منتقل کرنے سے جڑے مسائل، مواقع اور حلوں کے حوالے سے معاونت فراہم کرنے کے متعلق کئی اہم گفتگؤوں کا  
وئی ہے۔ برامپٹن صفر اخراج والے ٹرانزٹ میں رہنماء کردار ادا کر رہا ہے اور یہ بات انتہائی اہم ہے کہ  حصہ بننے کی مراعت حاصل ہ

 تمام شامل ایجنسیاں اور حکومتی درجات ایک مزید ماحول دوست ٹرازنٹ نیٹ ورک بنانے کے لیے مل کر کام کریں۔"
 FCM؛ بورڈ ممبر، سٹی آف برامپٹن ؛5اور   1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

 
سٹی آف برامپٹن ایک اچھی طرح سے مربوط، قابل استحکام اور توانائی سے مٔوثر نقل و حکرت کے نظام اور سب کے لیے ایک سرسبز "

کے تعاون کے لیے ان کا بے حد شکریہ۔ ہم برامپٹن میں  CUTRICاور  FCMو شاداب شہر بنانے کے لیے پُرعزم ہے۔ حکومت کینیڈا،  
 "سرمایہ کاری النے کے لیے اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اسی طرح مل کر کام کرتے رہیں گے۔

 پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
 

والی بسیں اپنے فلیٹ کو بجلی پر منتقل کرنے کے ہمارے عہد کا "برامپٹن ٹرانزٹ قابل استحکام ٹرانزٹ میں رہنماء ہے اور صفر اخراج 
اور کئی اہم فریقنی کے ساتھ کام کرتے  CUTRICحصہ ہیں۔ ہم اپنے بجلی پر منتقلی کے پراجیکٹ کے لیے سرمایہ کاری النے کے لیے 
 رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے معاونت دینے کے لیے ہمارے شراکت داروں کا شکریہ۔" 

 وجیوک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹ، سٹی آف برامپٹنایلکس مل  -
 
زٹ ن نے کم اخراج والے ٹرا CUTRICمیں میرے انتخاب کے بعد سے، میں نے ذاتی طور پر اس اہم کردار کا مشاہدہ کیا ہے، جو  2015"

کے ساتھ شراکت   CUTRICپر ہماری منتقلی میں ادا کیا ہے۔ یہ مختص کردہ فنڈنگ ان کئی میں سے ایک ہے، جو سٹی آپ برامپٹن کو، 
داری میں، موصول ہو رہی ہیں، جبکہ ہم اپنے مستقبل کو بجلی پر منتقل کر رہے ہیں، آلودگی کم کر رہے ہیں اور نقل و حمل کے صاف 

 جو ہمیں کل صفر اخراج کے ایک قدم قریب ال رہا ہے۔"  –مایہ کاری کر رہے ہیں انفراسٹرکچر میں سر 
 روبی سوہاتا، ممبر آف پارلیمنٹ فار برامپٹن نارتھ -

 
 
 

"برامپٹن اور برلنگٹن، اونٹاریو، میں صاف ذرائع آمد و رفت کی فنڈنگ کے لیے آج کا اعالن آلودگی کم کرنے، اپنی کمیونٹیوں کو بہتر  
بنانے اور صاف ٹیکنالوجیوں میں اپنی جدت کو بڑھانے میں کینیڈیئنز کی معاونت کرنے کی ہماری حکومت کی ترجیح کے حوالے سے 

کی قیادت کی معاونت کرنے پر بےحد پرمسرت ہے۔ میں ان کی قیادت    CUTRICے۔ حکومت کینیڈا اس شعبے میں ایک کلیدی پیش قدم ہ
                                                                                                                 کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا"

 ولکنسن، منسٹر آف نیچرل ریسورسز محترم جاناتھن -



 

 

 
"موسمیاتی تبدیلی سے اس جنگ میں ہر شخص کا ہونا انتہائی اہم ہے۔ پورے کینیڈا میں میونسپلٹیاں پرجدت سلیوشنز کے ذریعے اپنا کردار  

دوست انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاریاں ادا کر رہی ہیں، جو نوکریاں اور ماحولیاتی لچک پیدا کر رہے ہیں۔ کینیڈا کی کمیونٹیوں میں ماحول  
 ہماری ہوا کو صاف تر اور ہماری معیشت کو مضبوط تر بنائیں گی اور ہمیں ایک کل صفر مستقبل کے راستے پر ڈال دیں گی۔" 

 جناب سٹیون گلبیولٹن، منسٹر آف انوائرنمنٹ اینڈ کالئمیٹ چینج  -
 

ی طور پر تبدیل شدہ دنیا میں، ماحولیاتی تبدیلی سے لڑنے اور مستقبل کے لیے "آج انسان زیادہ تر شہروں میں رہتے ہیں۔ ایک ماحولیات
برامپٹن اور برلنگٹن جیسے شہروں کے ساتھ کام کرنے پر فخر محسوس  CUTRICمنصوبہ بندی میں شہروں کو رہنمائی کرنی چاہیے۔ 

کز ہیں۔ ملک کے انفراسٹرکچر اور کم کاربن والی کرتا ہے۔ یہ شہر ماحولیاتی عمل کے حوالے سے پرجدت سوچ کے پھلتے پھولتے مرا
 حرکت پذیری کے منظر نامے کو بدلنے کا وقت ابھی ہے۔" 

 CUTRICجوسیپا پیٹرونچ، پریزیڈنٹ اور سی ای او،  -
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  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  
اور ہم 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 

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

 
 میڈیا کنٹیکٹس 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
 multiculturalmedia@brampton.ca 

 
 نیچرل ریسورسز کینیڈا 

 میڈیا ریلیشنز 
343-292-6100 

rncan.gc.ca-media@nrcan 
 )NRCan@ )http://twitter.com/nrcan  ہمیں ٹویٹر پر فالو کریں: 
 
 کیئن نیمبارڈ  

 پریس سیکریٹری 
 آفس آف دی منسٹر آف نیچرل ریسورسز 

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

 
 FCM  میڈیا ریلیشنز 

 613-907-6395 
media@fcm.ca 
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