
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

બ્રમે્પટન માટ ે12 નવા ઇલકે્ટ્રિક વકે્ટ્િકલ ચાર્જીંગ સ્ટશેન્સની ઘોષણા કરવામાાં આવી 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (સપ્ટેમ્બર 15, 2020) – ગઇકાલે, એવી જાિરેાત કરવામાાં આવી િતી કે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન વષષ 2012 નાાં અાંત 

સુધીમાાં 12 નવા ઇલેક્ટ્રિક વેક્ટ્િકલ ચાર્જીંગ સ્ટેશન્સન ેચાર સગવડોમાાં ઇન્સ્ટૉલ કરવા ભાંડોળ મેળવશ.ે આ ચાર્જીંગ સ્ટેશન્સ પીલ રલાઇમટે 

ચેન્જ પાટષનરશીપ અને નેચરલ રરસોર્સષસ કનેેડાના ઝીરો એક્ટ્મશન વકે્ટ્િકલ ઇન્રાસ્િરચર પ્રોગ્રામમાાં આપણાાં શિેરની સિભાક્ટ્ગતા મારફત ેશરય 

બનાવાયા િતા. 

ગ્રીન સીટી (િરરયાળુ શિેર) બનાવવાની કરટબદ્ધતાને વળગી રિીન,ે વષષ 2019 માાં, બ્રમે્પટન સીટી કાઉક્ટ્ન્સલ ેશિેરમાાં ઉત્પન્ન થતુાં 

ગ્રીનિાઉસ ગેસ (GHG) ઉત્સજષન વષષ 2050 સુધીમાાં 80 ટકા જેટલુાં ઘટાડવાનો િેત ુધરાવીને આબોિવામાાં કટોકટીની ઘોષણા કરવા 

સવષસાંમક્ટ્ત દશાષવતો મત આપ્યો િતો. રિવેાસીઓન ેપોતાની આસપાસ િરવા-ફરવાની રીત પર પનુર્વષચાર કરવા અન ેવધારે ટકાઉ પરરવિન 

પસાંદગીઓન ેપ્રોત્સાક્ટ્િત કરવા, અન ેછેવટ ેGHGs ઘટાડવા ઇલેક્ટ્રિક વેક્ટ્િકલ ચાર્જીંગ સ્ટેશન્સ રિવેાસીઓને પ્રોત્સાક્ટ્િત કર ેછે. 

નવા ઇલેક્ટ્રિક વેક્ટ્િકલ ચાર્જીંગ સ્ટશેન્સ નીચેના સ્થળોએ ઇન્સ્ટૉલ કરવામાાં આવશ:ે 

• કૅસી કૅમ્પબૅલ રરરિએશન સેન્ટર - 2 

• લોફસષ લૅક રરરિએશન સને્ટર - 2 

• ચચાંગકુસી વૅલનસે સને્ટર – 4 

• રરવરસ્ટોન કમ્યુક્ટ્નટી સેન્ટર – 4 

સીટીના ઇલેક્ટ્રિક વેક્ટ્િકલ ચાર્જીંગ સ્ટેશન્સ પર વધુ માક્ટ્િતી માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca 

ઝડપી માક્ટ્િતી 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટનમાાં ક્ટ્વક્ટ્વધ મ્યુક્ટ્નક્ટ્સપલ પાર્કિંગ લૉટ્સમાાં અન ેશિેરભરની સીટીની સગવડોમાાં 53 િયાત ઇલેક્ટ્રિક વેક્ટ્િકલ 

ચાર્જીંગ સ્ટેશન્સ છે જે બ્રમે્પટનમાાં રિેવાસીઓ અને ધાંધાઓ માટે ઇલેક્ટ્રિક વાિનો બનાવવાનુાં વધારે અનુકૂળ કરવામાાં મદદરૂપ થાય 

છે. 

• બ્રેમ્પટનના ઇલેક્ટ્રિક કાર ચાર્જીંગ સ્ટેશન્સ જાિેર જનતાના ઉપયોગ માટ ેમફત રિે છે. પૅ પાર્કિંગ લૉટ્સમાાં સામાન્ય પાર્કિંગ ફી લાગ ુ

પડ ેછે. 

• સીટી કાઉક્ટ્ન્સલે બ્રેમ્પટનમાાં વષષ 2050 સુધીમાાં 80 ટકા જેટલુાં GHGs ઘટાડવાનુાં લક્ષ્ય જૂન 2019 માાં ક્ટ્નધાષરરત કયુિં િતુાં. સીટી 

તે લક્ષ્ય િાાંસલ કરવા શેરરડને કોલેજની ભાગીદારીમાાં કમ્યુક્ટ્નટી એનર્જી એન્ડ એક્ટ્મશન્સ પ્લાન (CEERP) ક્ટ્વકસાવવા સક્ટ્િત, 

સાંખ્યાબાંધ પગલાઓ લઇ રહ્ુાં છે. 

• CEERP પ્લાન એકવાર પરૂો થાય એટલે તેનો િેત ુમ્યુક્ટ્નક્ટ્સપાક્ટ્લટી, સ્થાક્ટ્નક યુરટક્ટ્લટીસ અન ેસામુદાક્ટ્યક ક્ટ્િતધારકોના પ્રયત્નોને 

એકીકૃત કરવાનો અન ેઊજાષ કાયષક્ષમતા સધુારતી, ગ્રીનિાઉસ ગેસ ઉત્સજષન ઘટાડતી, ઊજાષ સુરક્ષાની ખાતરી કરાવતી, આર્થષક લાભ 

આપતી, અન ેઆબોિવા ફેરફાર સામે ક્ટ્સ્થક્ટ્તસ્થાપકતા વધારતી માગષરેખા બનાવવાનો રિેશે. 

• મેયર પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) આબોિવામાાં ફેરફાર સામ ેલડત આપવામાાં અગ્રણી 9,200 થી વધારે શિેરોમાાં પોતાના 

જેવુાં પ્રથમ વૈક્ટ્વવક જોડાણ ધરાવતી, ગ્લોબલ કોવનેન્ટ ઓફ મેયસષ ફોર રલાઇમટે એન્ડ એનર્જી નામક સાંસ્થાના સભ્ય છે. 

પીલ રલાઇમટે ચને્જ પાટષનરશીપ ક્ટ્વશ ે

પીલ રલાઇમેટ ચેન્જ પાટષનરશીપ પ્રોજેરટ્સ પર સાથે મળીન ેકામ કરશે અને દરકે સભ્ય સાંસ્થાન ેગ્રીનિાઉસ ગેસ ઉત્સજષન ઘટાડવામાાં અન ે

આબોિવામાાં ફેરફારન ેઅનુકૂળ થવામાાં મદદ કરતુાં ભાંડોળ આરક્ટ્ક્ષત કરશ.ે 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Electric-Car-Charging.aspx


 

 

આ પાટષનરશીપમાાં સામેલ છે: 

• રીજીયન ઓફ પીલ 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

• ટાઉન ઓફ કેલેડોન 

• િેરડટ વેલી કન્ઝવેશન 

• સીટી ઓફ ક્ટ્મક્ટ્સસાગા 

• ટોરોન્ટો એન્ડ રીજીયન કન્ઝવેશન ઓથોરરટી 

અવતરણો (રવૉટ્સ): 

“ગ્લોબલ કોવેનન્ટ ઓફ મેયસષ ફોર રલાઇમટે એન્ડ એનર્જીના સભ્ય તરીક,ે િુાં રોમાાંક્ટ્ચત છુાં ક ેઆપણાાં શિેરને બ્રેમ્પટનમાાં 12 નવા ઇલેક્ટ્રિક 

વેક્ટ્િકલ ચાર્જીંગ સ્ટેશન્સ માટ ેભાંડોળ મળી રહ્ુાં છે. બ્રમે્પટન એક ગ્રીન સીટી છે, અન ેસ્થાક્ટ્નક સ્તર ેવધારે ટકાઉ પરરવિન પસાંદગીઓ 

ઉપલબ્ધ િોવાથી, અમ ેવષષ 2050 સુધીમાાં 80 ટકા જેટલુાં GHGs ઘટાડવાનુાં અમારાં મિત્વાકાાંક્ષી લક્ષ્ય િાાંસલ કરવા સાથે મળીન ેકામ 

કરવાનુાં ચાલુ રાખી શકીએ છીએ.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“મ્યુક્ટ્નક્ટ્સપાક્ટ્લટીસ અડધોઅડધ કનેેડાના GHG ઉત્સજષન પર પ્રભાવ પાડવાની સાથ ેસાથ,ે આપણે અિીં ક્ટ્બલકુલ ઘર ેઆપણી કાબષન 

ફૂટક્ટ્પ્રન્ટ ઘટાડવાની નવી રીતો શોધવાનુાં ચાલુ રાખવુાં રહ્ુાં. આપણે સૌ વધારેન ેવધાર ેગ્રીન સીટી બનાવવાનુાં ચાલુ રાખવા આપણો ભાગ 

ભજવીએ ત્યાર ેઆ નવા ઇલેક્ટ્રિક વેક્ટ્િકલ ચાર્જીંગ સ્ટેશન્સ આપણાાં સમુદાય માટે ટકાઉપણાંને વધાર ેસરળ બનાવશ.ે” 

શમેઇન ક્ટ્વક્ટ્લયમ્સ (Charmaine Williams), સીટી કાઉક્ટ્ન્સલર, વોર્ડસષ 7 અન ે8, ઉપ-પ્રમુખ, કમ્યુક્ટ્નટી સર્વષસીસ 

“સીટીનુાં પીલ રલાઇમટે ચેન્જ પાટષનરશીપ સાથ ેમળીને કામ કરવાનો અથષ એ થાય ક ેઆપણે ભાક્ટ્વ પેઢીઓ માટે વધારે િરરયાળો સમુદાય અન ે

આરોગ્યપ્રદ વાતાવરણ બનાવવા ક્ટ્વસ્તારના ભાગીદારો સાથ ેઘક્ટ્નષ્ઠપણ ેકામ કરવામાાં સક્ષમ બનીએ છીએ. આ ઇલેક્ટ્રિક વેક્ટ્િકલ ચાર્જીંગ 

સ્ટેશન્સ સમગ્ર પીલ રીજીયનમાાં સિયોગ વગર શરય બનશ ેનક્ટ્િ અન ેતે બ્રમે્પટનવાસીઓ માટ ેપયાષવરણલક્ષી અનુકૂળ ક્ટ્નણષયો વધાર ેસરળ 

પસાંદગી બનાવ ેછે.” 

- રૉવેના સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેક્ટ્શક કાઉક્ટ્ન્સલર,વૉર્ડસષ 1 અન ે5, પ્રમુખ, કમ્યુક્ટ્નટી સર્વષસીસ 

“ક્ટ્વક્ટ્વધ મ્યુક્ટ્નક્ટ્સપલ પાર્કિંગ લૉટ્સમાાં અન ેસમગ્ર બ્રેમ્પટનમાાં સીટીની સગવડોમાાં 53 ઇલેક્ટ્રિક વેક્ટ્િકલ ચાર્જીંગ સ્ટેશન્સ પિેલેથી િયાત િોવા 

ઉપરાાંત, 12 નવા ઇલેક્ટ્રિક વેક્ટ્િકલ ચાર્જીંગ સ્ટેશન્સથી આપણાાં સમુદાયમાાં ટકાઉ પરરવિન એક વધતી જતી પિોંચ સુલભ પસાંદગી બનશ.ે 

કમષચારીગણ બ્રમે્પટનન ેગ્રીન સીટી બનાવવાની અગ્રતાન ેસિાયરૂપ બનવા આપણાાં ભાગીદારો અને રિેવાસીઓ સાથ ેકામ કરવાનુાં ચાલુ 

રાખવા સમર્પષત છે.” 

- ડેક્ટ્વડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડક્ટ્મક્ટ્નસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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મમરિયા સપંર્ક : 

મોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટિ, મમરિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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