
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

મ ે4 થી શરૂ થતી બ્રમે્પટનની માઇલસ્ટોન ઇલકે્ટ્રિક બસો રોડ પર આવશ ે
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (મ ે3, 2021) – આજરોજ, મેયર પૅરિક બ્રાઉને (Patrick Brown), બ્રેમ્પટન સીટી કાઉક્ટ્ન્સલ વતી, ઘોષણા કરી કે મે 

4 થી શરૂ કરીને બટેરી સંચાક્ટ્લત ઇલેક્ટ્રિક બસો (BEBs) બ્રેમ્પટનના રોડ્સ પર આવશ.ે 

 

આ પાન-કેનેરડયન BEB ડમેોન્સ્િશેન એન્ડ ઇક્ટ્ન્ટગ્રેશન િાયલના ભાગ રૂપ,ે પ્રમાણભૂત અન ેસપંૂણણપણ ેઆંતર-ઉપયોગી BEBs અને હાઇ-

પાવડણ ઓવરહેડ ઓન-રૂટ ચાર્જીંગ ક્ટ્સસ્ટમ્સ આજની તારીખ સુધીમા ંવૈક્ટ્વવક સ્તરે સૌથી ક્ટ્વશાળ સંચાલન હશ.ે  

 

બ્રેમ્પટન Nova Bus (નોવા બસ), New Flyer (ન્યૂ ફ્લાયર) ઇન્ડક્ટ્સ્િઝ, ABB ઇન્ક., Siemens (સીમેન્સ) કેનેડા, અન ે

Newmarket-Tay Power Distribution Ltd (ન્યૂમાકટે-ટ ૅપાવર રડક્ટ્સ્િબ્યુશન ક્ટ્લક્ટ્મટેડ) સાથનેી ભાગીદારીમાં વૈક્ટ્વવક સ્તર ેઆ પ્રથમ, 

સંપૂણણપણ ેઆંતર-ઉપયોગી બસો અન ેચાર્જીંગ ક્ટ્સસ્ટમ્સના બહુ-શહરેી સંચાલનમા ંિાન્સલલંક અને યોકણ રીજીયન િાક્ટ્ન્ઝટ સાથે જોડાય છે. 

કેનેરડયન અબણન િાક્ટ્ન્ઝટ રરસચણ એન્ડ ઇનોવેશન કન્ઝોર્ટણયમે (CUTRIC) આ પ્રોજેરટ 2017 મા ંશરૂ કયો હતો.  જુદા જુદા ઉત્પાદકોના 

વાહનો અન ેચાજણસણનો સંપણૂણપણે આંતર-ઉપયોગી સ્વરૂપ ેઉપયોગ કરી શકાય તવેું દુક્ટ્નયામા ંપહેલી વાર બનશ,ે જેનો અથણ એ થાય ક ેતઓેનું 

ચાર્જીંગ કરવા એકબીજાની ચાર્જીંગ માળખાગત સગવડોમાનંા પ્લગમાં તેઓને નાખી શકાય છે.  

 

બ્રેમ્પટનનું સંચાલન અન્ય શહેરોના સંચાલનથી જુદંુ પડ ેછે જયા ંબસો માત્ર ક્ટ્નધાણરરત ચાર્જીંગ ડપેોમા ંચાજણ કરી શકાય છે. બ્રમે્પટનના ડપેો 

અન ેરોડ પર ચાર્જીંગના ક્ટ્વકલ્પો ઇલેક્ટ્રિક બસો પર રોલજંદી પ્રવાસ હદોમાં વધારો થવા દે છે.  

 

આ સફળ ઇલેક્ટ્રિક બસ ટેકનોલોજી શૂન્ય ટેઇલપાઇપ ઉત્સજણનન ેસહાયરૂપ બનશ ેઅને પ્રદૂષણ ઘટાડશે. બસો પોતાના જીવનચક્રમા ંશનૂ્યની 

નજીક ઉત્સજણન પણ હાંસલ કરશે, જે ડીઝલ સમકક્ષથી થતા ઉત્સજણનમા ંનોંધપાત્ર ઘટાડો હશ.ે દરેક બસને 10 ક્ટ્મક્ટ્નટથી ઓછા ંસમયમા ં

સંપૂણણપણ ેચાજણ કરી શકાય છે. 

 

બ્રેમ્પટન િાક્ટ્ન્ઝટ પોતાના કાફલામાં આઠ BEBs ઉમેરશે જેમાનંી બ ેનોવા બસ (Nova Bus) ની અને છ ન્યૂ ફ્લાયર (New Flyer) ની 

હશ.ે BEBs મ ે4 ના ંરોજ સવેામાં રજૂ કરવામાં આવશ,ે જે રૂટ 26 માઉન્ટ પ્લીઝન્ટથી શરૂ થઇન,ે પછી રૂટ 23 સને્ડલવૂડ સધુી રહેશે. ચાર 

હાઇ-પાવડણ (450 kWh) ઓવરહેડ પને્ટોગ્રાફ ઍન-રૂટ ચાર્જીંગ સ્ટશેન્સ માઉન્ટ પ્લીઝન્ટ ક્ટ્વલેજ ટર્મણનલ, ધી રવીન સ્િીટ/હાઇવૅ 50 ઝુમ 

સ્ટેશન, અન ેસેન્ડલવૂડ િાક્ટ્ન્ઝટ ફેક્ટ્સક્ટ્લટીમા ંઇન્સ્ટૉલ કરવામા ંઆવ્યા છે, જેમાથંી ત્રણ ABB ઇન્ક.ના ંઅને એક Siemens (સીમને્સ) 

કેનેડા ક્ટ્લક્ટ્મટેડના છે. 

 

બ્રેમ્પટન પ્રોજેરટના સમયગાળા માટે, બધી BEBs અન ેચાજણસણમાં નવી બ્રાંડડંગ રડઝાઇન હશ,ે જે બાકી કાફલાથી અજોડ હશ.ે 

 

બકેગ્રાઉન્ડ (પવચાદભ)ૂ 

વષણ 2019 મા,ં માનનીય કથૅેરીન મૅકેન્ના (Catherine McKenna) જેઓ તે સમયે પયાણવરણ અન ેઆબોહવા ફેરફાર મંત્રી હતા, તેણીએ 

પાઇલોટ પ્રોજેરટનો તબરકો 1 માટે $11.15 ક્ટ્મક્ટ્લયન ભંડોળની ઘોષણા કરી, જેનો કુલ ખચણ અંદાજે $16 ક્ટ્મક્ટ્લયન થશ.ે સંઘીય ભંડોળ 

(ફેડરલ ફંડડંગ) એન્વાયરોન્મેન્ટ એન્ડ રલાઇમેટ ચેન્જ કેનેડાના લો (ઓછા)ં કાબણનના ઇકોનોમી ફંડ અને નેચરલ રરસોસીસ કનેેડાના ગ્રીન 

ઇન્રાસ્િરચર – ઇલેક્ટ્રિક વેક્ટ્હકલ ઇન્રાસ્િરચર ડમેોન્સ્િેશન પ્રોગ્રામ મારફતે પૂરં પાડવામા ંઆવ્યંુ હતુ.ં 

 

બ્રેમ્પટન િાક્ટ્ન્ઝટ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાની સેવા પરૂી પાડવા નવા અને નવીન ઉકેલોન ેપ્રોત્સાક્ટ્હત કરવા કરટબદ્ધ છે જે સીટીની એકંદર ેકાબણન 

ફૂટક્ટ્પ્રન્ટ અને ગ્રીન હાઉસ ગેસ (GHG) ઉત્સજણન ઘટાડ ેછે. બ્રેમ્પટન િાક્ટ્ન્ઝટ હાલમાં પોતાના કાફલામાં 450 બસોથી સંચાક્ટ્લત છે, જેમા ં

133 ડીઝલ-ઇલેક્ટ્રિક હાઇક્ટ્બ્રડ ઝુમ (Züm) બસ રેક્ટ્પડ િાક્ટ્ન્ઝટ બસો સામેલ છે. 

https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2019/07/multi-million-dollar-investment-in-brampton-electric-bus-network.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/low-carbon-economy-fund.html
https://www.nrcan.gc.ca/climate-change/green-infrastructure-programs/electric-vehicle-infrastructure-demonstrations-evid/20467
https://www.nrcan.gc.ca/climate-change/green-infrastructure-programs/electric-vehicle-infrastructure-demonstrations-evid/20467


 

 

 

અવતરણો (રવૉટ્સ): 

 

“હંુ મે 4 થી બ્રેમ્પટનના રોડ્સ પર શરૂ થતી ઇલેક્ટ્રિક બસોનો પ્રારભં કરવાની ઘોષણા કરતા રોમાંચ અનભુવુ ંછંુ. બ્રેમ્પટન એક હરરયાળુ શહેર 

છે, આ આપણા ંસમુદાય માટે ક્ટ્સ્થરતા જાળવવા માટ ેએક નોંધપાત્ર સીમાક્ટ્ચહ્નરૂપ છે. અમ ેબ્રેમ્પટનમાં પાન-કનેેરડયન બેટરી ઇલેક્ટ્રિક બસ 

ડેમોન્સ્િેશન એન્ડ ઇક્ટ્ન્ટગ્રેશન િાયલ માટ ેનવીન શોધમા ંCUTRIC, આપણા ંપ્રોજેરટ ભાગીદારો અન ેઅગ્રણીઓ સાથ ેસહયોગ સાધવામાં 

ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. આ પ્રોજેરટ વૈક્ટ્વવક સ્તર ેપ્રથમ છે, અને વધમુાં આપણા ંિાક્ટ્ન્ઝટ નટેવકણન ેવધાર ેક્ટ્વસ્તૃત બનાવશ,ે જે કનેેડામાં સૌથી 

ઝડપથી ક્ટ્વકસતા નટેવકણમાનંું એક છે.” 

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

 

"આ સંચાલન કેનેડાને ઇલેક્ટ્રિક બસ નવીનતાથી ખદબદતુ ંબનાવ ેછે. આ વષ ેસીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના સફળ સંચાલન સાથ ેપાન-કેનેરડયન 

બેટરી ઇલેક્ટ્રિક બસ ડેમોન્સ્િેશન એન્ડ ઇક્ટ્ન્ટગ્રેશન િાયલની વૃક્ટ્દ્ધથી એ ખાતરી કરવામાં મદદ મળી રહી છે ક ેિાક્ટ્ન્ઝટ એજન્સીઓ, શહેરો 

અન ેફેડરલ ગવમેન્ટન ેક્ટ્વક્ટ્વધ સ્પધણકો પાસેથી બધી રીતે કાયણરત ક્ટ્સસ્ટમ્સ પસદં કરવા દઇન ેપોતાના નાણાં માટે શે્રષ્ઠતમ વળતર મળે. આ 

પ્રોજેરટ સમગ્ર ઉદ્યોગ આંતર-ઉપયોગતા અન ેપ્રમાણીકરણ તરફ ખસડેાયો છે. આ કરદાતાઓ માટ ેસારા સમાચાર છે અન ેિાક્ટ્ન્ઝટ પ્રવાસીઓ 

માટ ેચરડયાતા સમાચાર છે. આ પ્રોજેરટ બ્રમે્પટન, ઓન્ટેરરયો અન ેકનેેડામા ંમોટી કપંનીઓ મારફત ેલો (ઓછા)ં કાબણન ટકેનોલોજીવાળી 

નોકરીઓનું સજણન કરી રહ્ું છે અને ક્ટ્વદેશી સીધુ ંરોકાણ આકષી રહ્ુ ંછે, જે આપણે COVID-19 મહામારીમાથંી બહાર નીકળવા કામ કરીએ 

છીએ ત્યાર ેઅગાઉ કરતા વધારે ક્ટ્નણાણયક બાબત છે." 

- જોક્ટ્સપા પૅટ્રુક્ટ્નક (Josipa Petrunic), પ્રેક્ટ્સડન્ટ અને CEO - CUTRIC 

 

“બ્રેમ્પટન સીટી કાઉક્ટ્ન્સલ આપણા ંશહેરની કાબણન ફૂટક્ટ્પ્રન્ટ ઘટાડવા સમર્પણત છે. અમ ેવષણ 2050 સધુીમાં બ્રમે્પટનમાં ઉત્સર્જીત થતુ ં

ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સજણન 80 ટકા જેટલંુ ઘટાડવાના પ્રવાસમા ંછીએ. હંુ દરેક વ્યક્ટ્રતન ેબ્રેમ્પટનની પહલેી ઇલેક્ટ્રિક બસો રોડ્સ પર ધ્યાનમાં 

લેવા પ્રોત્સાક્ટ્હત કરં છંુ, જે દર વષે, બસ દીઠ લગભગ 235 ટન જેટલો CO2 (કાબણન ડાયોરસાઇડ) બચાવશ!ે” 

- પૉલ ક્ટ્વસેંટ ે(Paul Vicente), પ્રાદેક્ટ્શક કાઉક્ટ્ન્સલર, વોડ્સણ 1 અને 5; અધ્યક્ષ, પક્ટ્બ્લક વરસણ એન્ડ એન્જીનીયડરંગ, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

 

“બ્રેમ્પટન સીટી કાઉક્ટ્ન્સલે તાજેતરમાં આપણા ંશહેર માટે અદ્યતન બ્રેમ્પટન ગ્રો ગ્રીન એન્વાયરોન્મેન્ટલ માસ્ટર પ્લાન મજૂંર કયો, અન ે

ઇલેક્ટ્રિક બસો વધાર ેહરરયાળા શહેર માટે આ લક્ષ્યને સહાયરૂપ બન ેછે. આ પાન-કનેેરડયન બેટરી ઇલેક્ટ્રિક બસ ડેમોન્સ્િેશન એન્ડ ઇક્ટ્ન્ટગ્રેશન 

િાયલ વૈક્ટ્વવક આબોહવા ફેરફારમા ંઆપણો ફાળો ઘટાડવામા ંઅને ક્ટ્સ્થરતા પહેલોની આગવેાની કરવામાં અન્ય મ્યુક્ટ્નક્ટ્સપાક્ટ્લટીઓન ેમદદરૂપ 

થશ.ે” 

 

- ડગ ક્ટ્વ્હલન્સ (Doug Whillans), સીટી કાઉક્ટ્ન્સલર, વોડ્સણ 2 અન ે6; સભ્ય, એન્વાયરોન્મેન્ટ એડ્વાઇઝરી કક્ટ્મટી; સભ્ય, 

CEERP કમ્યુક્ટ્નટી ટાસ્ક ફોસણ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“બ્રેમ્પટન ક્ટ્સ્થરતામા ંઅગ્રણી છે, અન ેબ્રેમ્પટન િાક્ટ્ન્ઝટના કાફલાનુ ંવીજળીકરણ કરવામાં આ પહેલંુ પગલુ ંછે. અમે િાક્ટ્ન્ઝટ અને સરક્રય 

પરરવહન તકો સુધારવા, ઊજાણ કાયણક્ષમતા પર ધ્યાન કેક્ટ્ન્િત કરવા, અને બ્રમે્પટનમા ંનવીન ટેકનોલોજી લાવવા કરટબદ્ધ છીએ.” 

- ડેક્ટ્વડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડક્ટ્મક્ટ્નસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“કેનેડાવાસીઓ પોતાન ેજવાની જરૂર હોય ત્યાં પહોંચવા વધારે હરરયાળા ક્ટ્વકલ્પો શોધી રહ્ાં છે, એટલે અમે તઓેન ેતે જ આપી રહ્ા ંછીએ. 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની ઇલેક્ટ્રિક બસનો પાઇલોટ પ્રોજેરટ આપણન ેનેટ-ઝીરો (ચોખખંુ-શૂન્ય) ઉત્સજણન તરફ પહોંચાડવામાં મદદરૂપ થશ.ે” 

- માનનીય સીમસ ઑ’રેગન જુક્ટ્નયર (Seamus O’Regan Jr.), ક્ટ્મક્ટ્નસ્ટર ઓફ નેચરલ રરસોસીસ 

 



 

 

“બ્રેમ્પટનવાસીઓને વધાર ેઝડપી, બહુ સાફ અને વધાર ેપરવડી શકતી રીતો પહોંચાડવામા ંમદદરૂપ થવુ ંએ શૂન્ય-ઉત્સજણન કરતી બસોમા ં

આપણા ંરોકાણનું લક્ષ્ય છે. આજની શરૂઆત વષણ 2050 સધુીમા ંઉત્સજણનન ે80 ટકા સધુી ઘટાડવાના બ્રેમ્પટનના મહત્વાકાકં્ષી લક્ષ્ય તરફ, 

અન ે5 વષોમાં 5,000 શૂન્ય ઉત્સજણન કરતી બસો ઉમેરવા આપણી સરકારની કરટબદ્ધતા તરફ મહત્વપૂણણ સીમાક્ટ્ચહ્નરૂપ છે. તે કનેેરડયન 

નોકરીઓ, આબોહવા ફેરફારનો સામનો કરશ,ે અન ેબહુ સાફ, વધારે સવણગ્રાહી સમુદાયોનુ ંક્ટ્નમાણણ કરવામાં સહાયરૂપ બનશ.ે” 

- માનનીય કથૅેરરન મકૅેન્ના (Catherine McKenna), ક્ટ્મક્ટ્નસ્ટર ઓફ ઇન્રાસ્િરચર એન્ડ કમ્યુક્ટ્નટીસ  

 

“આપણે 2050 સુધીમા ંનટે-ઝીરો ઉત્સજણન તરફ આગળ વધીએ છીએ ત્યાર ેકનેેડાના પરરવહન ક્ષતે્રનુ ંવીજળીકરણ કરવાથી વધાર ેચોખખી 

હવા મેળવવા અને કાબણન ઉત્સજણન ઘટાડવા ફાળો આપવાની સાથ ેસાથે ક્ટ્વશાળ આર્થણક તકો ઊભી થશ.ે સંઘીય સહાયતા વડ,ે સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન એક પગેર ંઝગમગાવી રહ્ું છે, અને કનેેડાવાસીઓને લો(ઓછા)ં કાબણનના અથણતંત્રમા ંપરરવતણનથી વ્યવહારં લાભો બતાવવાનુ ંકામ 

અહીં પહેલેથી થઇ રહ્ું છે.” 

- માનનીય જોનાથન ક્ટ્વક્ટ્લ્કન્સન (Jonathan Wilkinson), ક્ટ્મક્ટ્નસ્ટર ઓફ એન્વાયરોન્મને્ટ એન્ડ રલાઇમેટ ચને્જ  
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન મીરડયા સપંકણ 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

નચેરલ રરસોસીસ કનેડેા મીરડયા સપંકણ 

343-292-6100 

nrcan.media.rncan@canada.ca  

 

ઓરફસ ઓફ ધી ક્ટ્મક્ટ્નસ્ટર ઓફ નચેરલ રરસોસીસ મીરડયા સપંકણ  

ઇયાન કૅમેરોન (Ian Cameron) 

પ્રેસ સેક્રેટરી (Press Secretary) 

613-447-3488 

Ian.Cameron@canada.ca 

 

CUTRIC મીરડયા સપંકણ 

ગે્રસ રેલી (Grace Reilly)  

ગવમેન્ટ અન ેપક્ટ્બ્લક રરલેશન્સ ઓરફસર  

514.244.3244 

grace.reilly@cutric-crituc.org  
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