
 

 

 

 

તાત્કાલિક પ્રકાશન માટ ે 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેશનૂ્ય-ઉત્સર્જન બસોન ેસહાયરૂપ થતી ઉત્તમ અમરેિકાની સૌથી લિશાળ ઇિલેરિક બસ 

િાલન્િટ સગિડોમાાંની એક સગિડ બનાિિાની યોર્ના બનાિી છે 

 
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (રૂ્ન 12, 2020) – ગત રૂ્ન 10, 2020 નાાં િોર્, બ્રેમ્પટન સીટી કાઉલન્સિે બ્રેમ્પટન િાલન્િટની સાંપૂર્જપર્ ેઇિેલરિક 

િાલન્િટ મેઇન્ટનેન્સ અને સ્ટોિરે્ સગિડ માટનેી યોર્નાઓન ેમાંરૂ્િી આપી, આ સીટી ઓફ બ્રમે્પટનને હરિયાળુ શહેિ બનાિિાની 

કરટબદ્ધતામાાં સીમાલિહ્નરૂપ છે. બ્રેમ્પટન િાલન્િટની ત્રીજી સગિડ ભલિષ્યમાાં સાંપરૂ્જપર્ે ઇિેલરિક, શનૂ્ય-ઉત્સર્જન કિતી બસોનો કાફિો 

િાખિામાાં સહાયરૂપ થતી ઉત્તિ અમેરિકામાાં બાંધાનાિી સૌથી લિશાળ નિી બસ સગિડોમાાંની એક હશ.ે 

 

આ નિી સગિડનુાં બાાંધકામ બ ેતબરકાઓમાાં અન ેિર્જ 2022 માાં શરૂ કિિાનો િક્ષયાાંક છે, રે્માાં તબરકો 1 અાંદારે્ િર્જ 2024 નાાં અાંત સુધીમાાં 

પૂરાં કિિાનો િાખિામાાં આવ્યો છે. નિી સગિડનો તબરકો 1 િગભગ 250 બસો સાંઘિે તિેી અપકે્ષા છે, અને તબરકો 2 િધાિાની 188 બસો 

સાંઘિે તેિી અપેક્ષા છે, કુિ 438 બસો. આ સગિડનુાં બાાંધકામ, સાંપરૂ્જ ઇિેલરિરફકેશન ર્રૂરિયાતો સલહત, સિકાિના અન્ય સ્તિો પાસથેી ભાંડોળ 

મળિા પિ આધારિત િહ ેછે. 

 

સગિડની િાક્ષલર્કતાઓમાાં, રડિાઇન પ્રરિયા અને ર્રૂિી ભાંડોળ ઉપિબ્ધતાને અધીન, નીિે ર્ર્ાિેિા ઘટકો સામેિ છે પિાંતુ એટિા સુધી 

સીલમત િહેતા નથી: 

 

• શૂન્ય-ઉત્સર્જન બેટિી-ઇિેલરિક બસોને સહાયરૂપ થિા હાઇ-પાિિના (600kWh) ઓિિહેડ પને્ટોગ્રાફ ઢબના િાર્જસજ અને/અથિા 

પ્િગ-ઇન ઢબના ઓિિનાઇટ િાર્જસજ. 

• શૂન્ય-ઉત્સર્જન ફ્યુઅિ સેિ ઇિેલરિક બસોન ેસહાયરૂપ થિા ભલિષ્યમાાં હાઇડ્રોર્ન સ્ટોિેર્ ટેંરસ અને/અથિા હાઇડ્રોર્ન ર્નિેશન 

ઉપકિર્ની લિિાિર્ા. 

• સાઇટ પિ ઊર્જજ સાંગ્રહ ક્ષમતા િડે શે્રષ્ઠ ઊર્જજ કાયજક્ષમતા પૂિી પાડી શકાશે રે્માાં પીક-શેવિાંગ અન ેસ્માટજ ગ્રીડ મેનરે્મને્ટ સામેિ છે. 

• બસોના કાફિાન ેિાર્જ કિિા ર્રૂિી ઊર્જજ માગને સહાયરૂપ થિા સબસ્ટેશન્સ (દા.ત. 20 મેગાિૉટ). 

• સગિડના મેઇન્ટનેન્સ લિભાગમાાં સમર્પજત લિસ્તાિો હાઇ િોલ્ટેર્ લસસ્ટમ્સમાાં સમાિકામન ેસહાયરૂપ થિા માટે, અને સાંપૂર્જપર્ ે

ઇિેલરિક બસ કાફિાને સહાયરૂપ થિા ર્રૂિી ખાસ મેઇન્ટનેન્સ ઉપકિર્ અન ેસાધનો. 

 

આ સગિડના તબરકા 1 માાં હાિનો ઊંિો અાંદાજીત ખિજ $120-$150 લમલિયનનો િાખિામાાં આવ્યો છે. આમાાં સાંપરૂ્જપર્ે ઇિેલરિક શૂન્ય-

ઉત્સર્જન બસ કાફિો શરૂ કિિા, ઇિેલરિક બસો ખિીદિા, અથિા લમિકત ઉપિાાંત ર્રૂિી િધાિાની માળખાગત સગિડો રે્મ કે સ્િીટ-પિ ઇ-

િાર્જસજ અન ેપાિિ ગ્રીડ સુધાિાઓ માટે ર્રૂિી િધાિાના િોકાર્ોનો સમાિેશ થતો નથી. 

 

ઇન્િેવસ્ટાંગ ઇન કનેેડા ઇન્રાસ્િરિિ પ્રોગ્રામ (ICIP) અને અન્ય ભાંડોળ સલહત, બ્રેમ્પટનની 10-િર્ીય મૂડી આગાહી અને માંરૂ્િ થતા 

અાંદાર્પત્રો આધારિત નિી લિકસાિેિી બસો અન ેતબદીિ કિેિી બસો ખિીદિામાાં આિે એટિે ઇિેલરિક બસોન ેસ્થળો પિ શરૂ કિિામાાં 

આિશ.ે 

 

નિી સગિડ માટે રડિાઇન અન ેભાંડોળ પિ આગળ િધિા સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અને બ્રમે્પટન સીટી કાઉલન્સિ સાથે મળીન ેઘલનષ્ઠપર્ ેકાયજ કિી 

િહ્ાાં છે. હાિની ઉતારઓની ક્ષમતા, ગત ત્રર્ િર્ોમાાં ઉચ્િ િસ્તી િૃલદ્ધ અને અાંદાજીત ભાલિ િૃલદ્ધના આધાિે, આ નિી િાલન્િટ સગિડ 

બ્રેમ્પટન માટે મહત્િપરૂ્જ છે. 

 



 

 

ત્રીજી સગિડ લિશે િધ ુમાલહતી મળેિિા અહિેાિ ર્ોિા માટ,ે અહીં લરિક કિો.  

 

પષૃ્ઠભલૂમ - ઇિલેરિક બસનો પાઇિોટ પ્રોરે્રટ િર્જ 2021 માાં બ્રમે્પટનમાાં આિી િહ્ો છે 

 

િર્જ 2019 નાાં રુ્િાઇમાાં, મેયિ પરૅિક બ્રાઉને (Patrick Brown), બ્રેમ્પટન સીટી કાઉલન્સિ િતી, બ્રમે્પટનમાાં સીમાલિહ્નરૂપ પનૅ-કનેેરડયન 

ઇિેલરિક બસના પ્રદશજન અને એકીકિર્ અર્માયશમાાં કેનડેા સિકાિના નોંધપાત્ર િોકાર્ને આિકાયુું. 

 

માનનીય એન્િાયિોમને્ટ એન્ડ રિાયમેન્ટ િેન્ર્ લમલનસ્ટિ, કથૅેિીન મકૅેન્ના (Catherine McKenna) દ્િાિા પાઇિોટ પ્રોરે્રટનો તબરકો 1 

માટ ે$11.15 લમલિયન ભાંડોળની ઘોર્ર્ા કિિામાાં આિી, આ પ્રોરે્રટ બ્રેમ્પટનમાાં બટેિી ઇિેલરિક બસોનુાં પિીક્ષર્ કિશ.ે પોતાના પ્રકાિનો 

આ પ્રથમ િૈલવિક એકીકિર્ પ્રોરે્રટ બ્રમે્પટન િાલન્િટ અને કનેેરડયન અબજન િાલન્િટ રિસિજ એન્ડ ઇનોિશેન કન્િોર્ટજયમ (CUTRIC), 

સાંપૂર્જપર્ ેઇિેલરિક બસોના ઉત્પાદકો ન્યૂ ફ્િાયિ ઇન્ડસ્િીિ (New Flyer Industries) અન ેનોિા બસ (Nova Bus), અને િાર્જીંગ 

સ્ટેશન ઉત્પાદકો એબીબી (ABB) અને સીમેન્સ (Siemens) િચ્િેના સતત સહયોગનુાં પરિર્ામ છે. આ અભૂતપૂિજ પહેિથી બ્રમે્પટનમાાં 

ઇિેલરિક બસોનુાં અમિીકિર્ કિિા સિકાિના બહુલિધ સ્તિો, બસ અને િાર્જિ ઉત્પાદકો, લસસ્ટમ ઇન્ટીગ્રેટસજ, ઍકેડેલમયા (લશક્ષર્ દુલનયા), 

અન ેભાંડોળ ભાગીદાિો સાથ ેઆવ્યા છે. 

 

બ્રેમ્પટન િાલન્િટ આરે્ બસોના પોતાના સાંપૂર્જ કાફિામાાં 28 ટકાના પ્રલતલનલધત્િ સાથે, 125 ડીિિ-ઇિેલરિક હાઇલબ્રડ િુમ બસો િડે 

પયાજિિર્િક્ષી લસ્થિતામાાં આગિેાન છે. 

 

અિતિર્ો (રિૉટ્સ): 

“બ્રેમ્પટન કાયમી પરિિહનમાાં અગ્રસેિ છે. એક સાિી િીતે ર્ોડાયેિુાં, કાયમી િાલન્િટ નટેિકજ કનેેડાના ઇનોિેશન કોરિડોિ પિ બ્રેમ્પટનની લસ્થલત 

બનાિિામાાં લનર્ાજયક છે, અને મન ેઆિી ભાલિ-લિિાિસિર્ી ધિાિતી કાઉલન્સિનો ભાગ બનિાનુાં ગૌિિ છે. આ નરકિ પગિાઓ આપર્ાાં 

આબોહિા ફેિફાિ િક્ષયો હાસિ કિિામાાં આપર્ાાં શહેિને િધાિ ેનજીક િાિ ેછે, સિેામાાં મૂકાતી દિેક બેટિી-ઇિેલરિક બસની રે્મ, આપર્ ેદિ 

િર્,ે બસ દીઠ િગભગ 235 ટન C02 (કાબજન ડાયોરસાઇડ) ઉત્સર્જન બિાિીશુાં. અમે બ્રમે્પટનમાાં શૂન્ય-ઉત્સર્જન બસો િાિિા, અન ે

આપર્ાાં િહિેાસીઓને ઉત્કૃષ્ટ િાલન્િટ લસસ્ટમથી સિેા આપિા સાંઘીય સિકાિ સાથે અમાિી ભાગીદાિી િાિુ િાખી િહ્ાાં છીએ.” 

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

“પોતાના પ્રકાિની પહેિી સાંપૂર્જપર્ે ઇિેલરિક િાલન્િટ સગિડ બનાિિી અને ભલિષ્યમાાં સાંપૂર્જપર્ ેઇિેલરિક શનૂ્ય-ઉત્સર્જન બસ કાફિામાાં 

રૂપાાંતરિત કિિુાં એ આપર્ી કાબજન ફૂટલપ્રન્ટ ઘટાડિામાાં અને હરિયાળુ શહેિ બનાિિામાાં કાઉલન્સિની કરટબદ્ધતાને દશાજિ ેછે. આ િર્જ 2050 

સુધીમાાં બ્રેમ્પટનમાાં ઉત્સર્જીત થતુાં ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન 80 ટકા રે્ટિુાં ઘટાડિાના આપર્ાાં પ્રિાસમાાં સીમાલિહ્નરૂપ છે.” 

- િૉિેના સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેલશક કાઉલન્સિિ િૉર્ડસજ 1 અને 5; પ્રમખુ, કમ્યુલનટી સર્િજસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન  

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન કાયમી અન ેઊર્જજ-કાયજક્ષમ િાલન્િટ લસસ્ટમ બનાિિા નિીનતમ અને વ્યિહાર ઉકેિો શોધિા કરટબદ્ધ છે. આ કાઉલન્સિ 

માટનેી અગ્રતા છે, અન ેઅમ ેગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન ઘટાડિાની િીતો ઊભી કિિાનુાં િાિુ િાખીએ છીએ, રે્થી ઊર્જજ સુિક્ષાની ખાતિી કિી 

શકાય, આર્થજક િાભ ઊભો કિી શકાય, અન ેઆબોહિા ફેિફાિમાાં લસ્થલતસ્થાપકતા િધાિી શકાય.” 

- ડેલિડ બારિક (David Barrick), િીફ એડલમલનસ્િેરટિ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યિસાયો છે. અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊર્જદ મળ ેછે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમે રોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્િ કરીએ 

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

અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20200603cw_Agenda.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
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