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બ્રમૅ્પટન અન ેયોર્ક રિજન માટ ેઇલપે્રરિર્ બસ પાયલટ પરિયોજના માટને ું   

ભુંડોળ જાહિે થય ું 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો – માનનીય સ્ટીવન ડેલ ડ ર્ા (Steven Del Duca), આર્થકર્ પ્રવર્ાસ અન ેસુંવર્કન મુંત્રીએ, આજે બ્રૅમ્પટન અન ેયોર્ક 

રિજનમાું પ્રવદ્ય ત-સુંચાપ્રલત બસો તપાસવા માટ ેનવી પાયલટ પરિયોજના માટ ેભુંડોળ જાહેિ ર્ય ું. જાહિેાત ન્ય માર્ેટ પિ પ્રસ્થત યોર્ક રિજન 

એડપ્રમપ્રનસ્િેરટવ સેંટિ (York Region Administrative Centre) ખાતે ર્િવામાું આવી. 

બ્રૅમ્પટન િાપ્રન્િટ ર્ૅનેરડયન અબકન િાપ્રન્િટ રિસચક એન્ડ ઇનોવેશન ર્ન્સોર્ટકયમ (CUTRIC), સાથેની ભાગીદાિીમાું 2015થી આજ સ ર્ી આ 

અજમાયશના આયોજન અન ેઅમલમાું અગ્રણી િાપ્રન્િટ એજન્સી તિીર્ ેર્ાયક ર્િ ેછે. આ િાષ્ટીય અજમાયશ પ્રવશ્વમાું આ િર્ાિની િથમ 

ર્ન્સોર્ટકયમ આર્ારિત પરિયોજનાછે. 

2019માું બ્રૅમ્પટન માનર્ીર્ૃત અન ેસુંપૂણકપણ ેઆુંતિિચાપ્રલત પ્રવદ્ય ત બસો તેમજ ઉચ્ચ પ્રવદ્ય ત િવાહ સુંચાપ્રલત ઓવિહેડ ઑનરૂટ ચાર્જુંગ 

પ્રસસ્ટમ અન ેસૌથી પ્રવશાળ વ્યાપર્ વ્ય હિચના ર્િાવશ;ે જેની સાથ ેહશ ેઆઠ ઇલેર્ઇર્ બસો (છ ન્ય  ફ્લાયિ ઇન્ડપ્રસ્િિની અન ેબ ેનોવા 

બસની) અન ેચાિ ચાર્જુંગ પ્રસસ્ટમ્સ (ABBગ્રૂપની ત્રણ અન ેએર્ પ્રસમેન્સની) હશ.ે 

ઉચ્ચ ગ ણવત્તા ર્િાવતી સેવા જે સીટીની એર્ુંદિ ર્ાબકન ફુટપ્રિન્ટ અન ેગ્રીનહાઉસ ગૅસ એપ્રમિન્સ (GHG) ઘટાડતી હોય તે પૂરું પાડવા માટ ે

નવા અન ેિવતકનાત્મર્ ઉર્ેલો આપવા માટ ેબ્રૅમ્પટન િાપ્રન્િટ િપ્રતબદ્ર્ છે. 

બ્રૅમ્પટન િાપ્રન્િટ હાલમાું તેમની ફ્લીટમાું 110 િૂમ બસ િૅપ્રપડ િાપ્રન્િટ વેપ્રહર્લ્સ (Züm bus rapid transit vehicles) સપ્રહત 422 

બસ ચલાવે છે. સુંપૂણક રડિલ જેવા ઇંર્ણ પિ ચાલતા વાહન સાથ ેસિખામણી ર્િીએ તો િૂમ બસ રડિલ-હાયપ્રબ્રડ ઇલેપ્રરિર્ હોય છે જે આશિે 

3,500 જેટલા ટન GHGનો વર્ક દીઠ ઘટાડો ર્િ ેછે.  

2017માું, બ્રૅમ્પટન િાપ્રન્િટની સવાિીઓ અગાઉના વર્કની સિખામણીએ અન ેતેની વૃપ્રદ્ર્ના આર્ાિ ેજોતા 18% વર્ી, 2031 સ ર્ીમાું તેની 

ફ્લીટ 800 વાહનોની સુંખ્યા આુંબી જશ ેએવી અપેક્ષા િાખવામાું આવ ેછે.   

રવોટ:  

ઉચ્ચ ગ ણવત્તા ર્િાવતી સેવા જે સીટીની એર્ુંદિ ર્ાબકન ફુટપ્રિન્ટ અન ેGHG એપ્રમિન્સ ઘટાડતી હોય તે પૂિી પાડવા બ્રૅમ્પટન િાપ્રન્િટ નવા 

અન ેિવતકનાત્મર્ ઉર્ેલો આપવાન ું ચાલ ું િાખે છે. બ્રૅમ્પટન  ર્ૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપિ ર્ૉરિડોિ પિ પ્રસ્થત હોવાથી આપણી સિસ િીતે જોડાયેલ 

િાપ્રન્િટ નેટવર્ક અન ેટર્ાઉ ફ્લીટ GTHAના એર્ છેડેથી બીજા છેડે લોર્ોન ેવર્  ર્ાયકક્ષમ િીતે લઈ જાય તે અગત્યન ું છે. નવી ઈ-બસ િમાપ્રણત 

ર્િ ેછે ર્ે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ભપ્રવષ્ય માટ ેસજ્જ છે." 

http://cutric-crituc.org/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/350
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/350


 

 

-           મેયિ પ્રલન્ડા જેફ્રી 

"બ્રૅમ્પટન િાપ્રન્િટ દ્વાિા પ્રવતેલા ઘણાું વર્ો દિપ્રમયાન અનેર્ નવી ટેર્નોલોપ્રજઓ તેમજ પહેલો િજૂ ર્િવામાું આવી છેજેથી આપણી 

સવાિીઓન ેઅસાર્ાિણ સેવા આપી શર્ાય. આ હજ ું એર્ એવી પરિયોજના છે જેમાું અમ ેનવીન, િવતકનશીલ ટેર્નોલોપ્રજઓ અજમાવતા 

અમન ેગવકની લાગણી થાય છે જેનાથી અમાિી પયાકવિણીય ફુટપ્રિન્ટમાું તો સ ર્ાિો આવશ ેજ, પિુંત  સાથ ેઅમાિા ર્ૅનેડાના અગ્રેસિ પરિવહન 

િદાતા બનવાના અમાિા િયાસો પણ પ્રવસ્તિશે. અમ ેઆ િોજેરટમાું િથમ રદવસથી જ અગ્રણી હોવાનો ગવક લઈએ છીએ અન ેતે આગળ વર્ ે

તે જોવા ઉત્સ ર્ છીએ." 

-           એલેરસ પ્રમલોજેપ્રવર્, જનિલ મેનજેિ, બ્રૅમ્પટન િાપ્રન્િટ 
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બ્રમૅ્પટન પ્રવશાળ આયોજનો પ્રવર્ ેપ્રવચાિ ેછે. અમ ેતીક્ષ્ણ ફોર્સ ર્િાવત ું ભપ્રવષ્ય માટે તૈયાિ સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ર્ે આપણા સમ દાયની વૃપ્રદ્ર્, ય વાની અન ે

વૈપ્રવધ્ય આપણને અલગ ઓળખ િદાન ર્િે છે. અમ ેર્ૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપિ ર્ૉરિડોિ ખાતે પ્રસ્થત છીએ જ્યાું િોર્ાણોને િોત્સાપ્રહત ર્િીએ છીએ અન ેવૈપ્રશ્વર્ સ્તિે અમાિી 

સફળતામાું વૃપ્રદ્ર્ ર્િી િહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી િહ્યા છીએ એવા ગપ્રતશીલ શહેિી ર્ેન્રો જે તર્ોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅહીં ર્ામ ર્િતા લોર્ોમાું ગૌિવની લાગણીનો સુંચાિ 

ર્િે છે. અમ ેબ્રૅમ્્ટનન ેઆગળ ર્પાવી િહ્યા છીએ જેથી તે એર્ જોડાણ ર્િાવત ું શહેિ બને જે િવતકનાત્મર્, વ્યાપર્ અન ેસાહપ્રસર્ હોય. અમન ેTwitter અન ેFacebook 

પિ ફોલો ર્િો. અહીં વર્  જાણર્ાિી મેળવો www.brampton.ca. 
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