
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

બ્રૅમ્પટન મળેવ ેછે સીમાચિહ્નરૂપ ઇલેચરિક બસ પાઇલટ પ્રોજેરટ માટે 11.15 ચમચલયન ડોલિન ું 

િોકાણ 
 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (29 જ લાઈ 2019) – આજે મેયિ પેરિક બ્રાઉને (Mayor Patrick Brown) બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉચન્સલ 

વતી બ્રૅમ્પટનમાું સીમાચિહ્નરૂપ ગણાતા પૅન-કૅનેરડયન ઇલેચરિક બસ ડેમોન્્િેશન એન્દ ઇચન્ટગ્રેશન િાયલમાું ગવનનમેન્ટ ઓફ 

કૅનેડાનાું નોંધપાત્ર ચનવેશન ું ્વાગત કય ું. 

 

માનનીય કથેરિન મકકેના, પયાનવિણ અન ેહવામાન પરિવતનન મુંત્રી દ્વાિા પાઇલટ પ્રોજેરટના તબરકા 1 માટે $11.15 ચમચલયનન ું નીચધયન 

જાહેિ કિવામાું આવય ું જેમાું બ્રમૅ્પટન ખાતે બટૅિી ઇલેચરિક બસોન ું પિીક્ષણ થશે. 

 

આવા પહેલી વખત હાથ ધિાતો પ્રોજેરટ બ્રમૅ્પટન િાચન્િટ ન ેકેનેરડઅન અબનન િાચન્િટ રિસિન એન્ડ ઇનોવેશન કન્સોટિટનયમ (CUTRIC), 

સુંપૂણનતઃ ઈલેચરિક બસોનાું ચનમાનતા ન્ય  ફ્લાયિ ઇન્ડ્િીિ (New Flyer Industries) અને નોવા બસ તેમજ િાર્જુંગ ્ટેશન ઉત્પાદકો 

ABB અન ેચસમને્સના સહયોગથી પરિણમ્યો છે. આવી અભૂતપવૂન પહેલથી બ્રૅમ્પટનમાું ઇલેચરિક બસો અમલમાું મ કવા માટે સિકાિ, બસ અન ે

િાજનિ ઉત્પાદકો, ચસ્ટમ ઇચન્ટગ્રટેસન ચશક્ષણચવદો અન ેનીચધયન ભાગીદાિોનાું બહ ચવધ ્તિો એકજૂટ થયા છે. 

 

આમાું માનકીકૃત અન ેસુંપૂણનપણ ેઆુંતિપ્રિાચલત ચવદ્ય ત બસો તમેજ ઉચ્િ ચવદ્ય ત પ્રવાહ સુંિાચલત ઓવિહેડ ઑનરૂટ િાર્જુંગ ચસ્ટમ સૌથી 

ચવશાળ એકમાત્ર વયૂહિિના હશ;ે જેની સાથ ેહશ ેઆઠ ઇલેકરિક બસો (છ ન્ય  ફ્લાયિ ઇન્ડચ્િિની અન ેબે નોવા બસની) અન ેિાિ િાર્જુંગ 

ચસ્ટમ્સ (ABBગ્રપૂની ત્રણ અન ેએક ચસમેન્સની) હશ.ે  

 

સફળતાને વિેલી ટેઇલપાઇલ એચમશન િચહત બટૅિી ઇલેચરિક બસોનો પ્રાિુંભ બ્રૅમ્પટનનાું બ ે્થાચપત પ્રણાલીગત રૂટ્સ પિ થશે: રૂટ 23 

સેન્ડલવૂડ અને રૂટ 26 માઉન્ટ પ્લેિન્ટ. નવા ઓન-રૂટ િાર્જુંગ ્ટશેનોનો પ્રાિુંભ માઉન્ટ પ્લેિન્ટ ચવલેજ ટર્મનનલ, ચરવન ્િીટ/હાઇવ ે50 

િૂમ ્ટેશન અને સને્ડલવૂડ િાચન્િટ ફેચસચલટી પિ થશ.ે સમગ્ર પ્રોજેરટની કકુંમત અુંદાજે $15.96 ચમચલયન થશ.ે   

 

ઇલેચરિક બસોન ું આગમન બ્રૅમ્પટનનાું માગો પિ 2020ના ઉત્તિાધન/2021નાું પૂવાનધનમાું થશ.ે  

 

ઉચ્િ ગ ણવત્તા ધિાવતી સવેા જે સીટીની એકુંદિ કાબનન ફુટચપ્રન્ટ અને ગ્રીનહાઉસ ગૅસ એચમશન્સ (GHG) ઘટાડતી હોય ત ેપૂરું પાડવા માટ ે

નવા અને પ્રવતનનાત્મક ઉકેલો આપવા માટે બ્રૅમ્પટન િાચન્િટ પ્રચતબદ્ધ છે. બ્રૅમ્પટન િાચન્િટ હાલમાું તેમની ફ્લીટમાું 121 રડિલ-ઇલેચરિક 

હાયચબ્રડ િૂમ બસ િૅચપડ િાચન્િટ બસો સચહત 441 બસ િલાવે છે. 

 

અવતિણો 

 

“એક ચિત િીતે જોડાયેલ િાચન્િટ નેટવકન કૅનેડાનાું ઇનોવેશન કોરિડોિમાું આપણો દિજ્જો બનાવવા માટે અચત મહત્ત્વપણૂન છે. આજની 

જાહેિાત કોરિડોિમાું વધાિાના બ્રમૅ્પટન ઇનોવેશન લાવશ ેઅને બ્રૅમ્પટનને ટકાઉ પરિવહનનાું ક્ષેત્ર ેઅચધષ્ઠાતાનો દિજ્જો અપાવશ.ે નવી ઇ-

બસો આપણી કાબનન ફુટચપ્રન્ટ ઘટાડવા અન ેએક ગ્રીન સીટીનાું ચનમાનણમાું િહેલ કાઉચન્સલની પ્રચતબદ્ધતાનો પ િાવો છે." 

     



 

 

- મેયિ પેરિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 

 "બ્રમૅ્પટન સીટી કાઉચન્સલ હવામાન કટોકટી જાહેિ કિવામાું 35 અન્ય નગિપાચલકાઓ સાથ ેજોડાઇ છે. બ્રૅમ્પટનમાું ઉત્પન્ન થતા ગ્રીનહાઉસ 

ગેસના એચમશનોન ે80 ટકા જેટલા ઘટાડવાના આપણા પ્રવાસમાું ઇ-બસ લોન્િ એક ચવશાળ સીમાચિહ્ન ગણાશે. અમ ેિોમાુંચિત છીએ અન ે

આ સાહસમાું િહેલ અમાિા તમામ ભાગીદાિોનો આભાિ માનીએ છીએ." 

- કાઉચન્સલિ િોવનેા સાન્તોસ, પ્રમ ખ, કમ્ય ચનટી સર્વનચસસ 

"બ્રૅમ્પટન િાચન્િટ દ્વાિા ચવતેલા ઘણાું વર્ષો દિચમયાન અનેક નવી ટકેનોલોચજઓ તમેજ પહેલો િજૂ કિવામાું આવી છે જેથી આપણા ગ્રાહકોને 

ઉત્કૃષ્ટ સેવા આપી શકાય. આ એવો પિોજેરટ છે જેમાું અમ ેનવી, ઇનોવેરટવ ટકેનોલોચજઓ તપાસી િહ્યા છીએ. આ ચવશ્વ ્તિ ેપ્રથમ વખત 

થનાિ પરિયોજનાને આગળ ધપતી જોઇ અમન ેગૌિવ અને િોમાુંિની લાગણી થાય છે." 

- એલેરસ ચમલોજેચવક, જનિલ મેનજેિ, બ્રૅમ્પટન િાચન્િટ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊર્જદ મળ ેછે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસન ાં નેતતૃ્િ 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપર 

જોડાિ. અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 ચમરડયા સુંપકન: 

મોચનકા દ ગ્ગલ  

કોઓટિડનનેટિ, ચમરડયા એન્ડ કમ્ય ચનટી એંગેજમેન્ટ  

વયૂહાત્મક સુંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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