
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે          

 

Alectra (અલકે્ટ્રા) નવ ું 400-કર્મચારીઓ ધરાવત ું LEED (લીડ) પ્રર્ાણિત ઓપરશેન્સ સને્ટર સીટી ઓફ 

બ્રમે્પટનર્ાું ખોલશ ે

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જૂન 15, 2021) – ગયા અઠવારડયે બ્રેમ્પટનની કાઉણન્સલ કણર્ટીની બેઠકર્ાું, Alectra દ્વારા નવા નક્ટ્કોર કાયર્ી 

ઓપરેશન્સ સને્ટરના બાુંધકાર્ ર્ાટે તેઓના પ્લાનની ઘોષિા કરવાર્ાું આવી જે બ્રેમ્પટનર્ાું 200 કેનડેી રોડ સાઉથ પર ણથથત થશ.ે 

નવા થથળના એક રકલોર્ીટરની અુંદર રરટેઇલ ક્ષેત્રના 78 ધુંધાઓ અને, આવાસો તરે્જ ખાદ્ય પદાથો સુંબુંણધત સેવાઓર્ાું 55 ધુંધાઓ કાયમરત 

છે. 400 કર્મચારીઓને આ ણવથતારર્ાું લાવવાર્ાું – હાલના થથળે નોકરીઓની અઢી ગિી સુંખ્યાને – Alectra પોતાના ઓપરેશન્સ સને્ટરની 

નજીકના અુંતરર્ાું બ્રેમ્પટનના રરટઇેલ અન ેફૂડ ક્ષતે્રના ધુંધાઓન ેવધાર ેર્જબૂત બનાવવાર્ાું ર્દદરૂપ થશ,ે જેનાથી ભણવષ્યર્ાું સીટીની થથાણનક 

આર્થમક રરકવરી અને ણવકાસને ટેકો ર્ળશ.ે 

સીટીની ણથથરતા પ્રત્યેની કરટબદ્ધતાને અન રૂપ, નવી સગવડ LEED (લીડરણશપ ઇન એનર્જી એન્ડ એન્વાયરોન્ર્ને્ટલ રડઝાઇન) ગોલ્ડ થટાન્ડડમ 

પ્રર્ાણિત હશ ેઅને બ્રેમ્પટન અન ેણર્ણસસાગાન ેસેવા આપનારા 400 ઉપરાુંત Alectra કર્મચારીઓ ર્ાટ ેસુંય ક્ટ્ત ઓપરેશન્સ સેન્ટર તરીક ે

કાયમરત થશે. 

LEED પ્રર્ાણિત ણબલલ્ડુંગની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓર્ાું સર્ાવેશ થશ:ે 

• અપગ્રડે કરેલ ડેરડકેટેડ આઉટડોર એર ણસથટમ્સ (DOAS) - LEED નાું ગોલ્ડ થટાન્ડર્ડસમને લગભગ 43% વટાવીન ેGHG (ગ્રીન 

હાઉસ ગેસ) ઉત્સજમન ઘટાડશે 

• 500KW જેટલ ું રૂફટોપ સોલર પાવર જનરેશન - ણબલલ્ડુંગની પાવર જરૂરરયાતોને પહોંચી વળવાર્ાું 800 MWh/વષમથી વધાર ે

જેટલી રરન્ય એબલ ઊર્જમ ર્દદરૂપ થશ ે

• 30 થી વધારે ઇલેણક્ટ્રક વેણહકલ ચાર્જીંગ થટેશન્સ ઇન્થટૉલ કરવાર્ાું આવશ ેજેને Alectra ફ્લીટ વેણહકલ્સ, કર્મચારીઓ, અન ે

સાર્ાન્ય જનતા ઉપયોગર્ાું લેશ ે

નવીનતર્ અગ્રગાર્ી સર્ારુંભ યોજવાન ું કાર્ચલાઉ સર્યપત્રક ઓગથટ 2021 ન ું, અને પ્રોજેક્ટ્ટ સર્ાપનની યોજના ઓગથટ 2023 સ ધીર્ાું  

ણનધામરરત કરી છે. 

Alectra ણવશ ેવધ  ર્ાણહતી અહીં ર્ેળવો. બ્રેમ્પટનર્ાું આર્થમક ણવકાસને લગતી વધ  ર્ાણહતી અહીં ર્ેળવો. 

Alectra Inc. ણવશ ે

ઓન્ટેરરયોના ગ્રેટર ગોલ્ડન હોસમશૂ ણવથતારર્ાું એક ણર્ણલયન ઉપરાુંત ઘરો અન ેધુંધાઓને સવેા આપત ું, Alectra Utilities (અલેક્ટ્રા 

ય રટણલટીસ) હવે સવેા અપાતા ગ્રાહકોની ક લ સુંખ્યાના આધારે, કનેેડાર્ાું સૌથી ણવશાળ મ્ય ણનણસપલ ર્ાણલકીની ઇલેણક્ટ્રક ય રટણલટી છે. 

અણનવાયમ ઊર્જમ ર્ાળખાર્ાું રોકાિ કરીને, વીજળીનો સ રણક્ષત અન ેણવશ્વાસપાત્ર પ રવઠો પહોંચાડીને, અને નવીનતર્ ઊર્જમ ણવકલ્પો પૂરા 

પાડીન,ે તઓે પાસેથી સવેા ર્ેળવનાર 17 સર્ દાયોના આર્થમક ણવકાસ અને ગણતશીલતાન ેતેઓ ફાળો આપે છે. 

Alectra ન ું લક્ષ્ય ઊર્જમ સાથી બનવાન ું, આવતીકાલની ઊર્જમ ભાણવની શક્ટ્યતાઓ ખોળવા તેઓ પાસથેી સવેા ર્ેળવનાર તેઓના ગ્રાહકો અને 

સર્ દાયોન ેર્દદરૂપ થવાન ું છે. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://alectrautilities.com/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637593803418334255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLC
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/locate-here/innovation-district/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637593803418334255%7CUnknown%7CTWFpb


 

 

અવતરિો (ક્ટ્વૉટ્સ): 

“બ્રેમ્પટન એક હરરયાળ  શહેર છે, અન ેઆપિાું ભાગીદારો સાથે રહીને, અર્ે આબોહવાર્ાું ફેરફાર સાર્ ેઆપિી ણથથણતથથાપકતા વધારવા અને 

વધારનેે વધાર ેણથથર સર્ દાયન ું ણનર્ામિ કરવા કરટબદ્ધ છીએ. અર્ે ઉત્સાણહત છીએ ક ેAlectra દ્વારા પોતાના નવા ઓપરેશન્સ સને્ટરના 

થથળ ર્ાટે બ્રેમ્પટનન ેપસુંદ કરવાર્ાું આવય ું છે, અન ેઆ નવ ું થથળ કેનેડી રોડ ણવથતારર્ાું થથાણનક ધુંધાઓ ર્ાટે વધારાના લાભો રળી આપે 

તેના સાક્ષી બનવા અર્ ેઆશાવાદી છીએ.” 

- પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown), ર્ેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“બ્રેમ્પટન વષમ 2050 સ ધીર્ાું સીટીર્ાું ઉત્પન્ન થતા ગ્રીનહાઉસ ગેસન ું ઉત્સજમન 80 ટકા સ ધી ઘટાડવાના ર્ાગ ેછે, અન ેર્જિી લો ક ેતેર્ 

કરવા આપિાું સર્ગ્ર સર્ દાયના ભાગીદારોના સાર્ૂણહક પ્રયત્નો ર્ાગી લેશ.ે અર્ે Alectra ન ું નવ ું LEED પ્રર્ાણિત ગોલ્ડ થટાન્ડડમ 

ઓપરેશન્સ સને્ટર ખ લ્લ ું ર્ૂકવાર્ાું આવે તેની રાહ જોઇ રહ્ાું છીએ, અન ે400 કર્મચારીઓ ર્ાટે ઉત્સાણહત છીએ જેઓ આ સેન્ટરર્ાું રહીને 

સેન્ટરની નજીકના બ્રેમ્પટનના ઉત્કષૃ્ટ ખોરાક અને રરટેઇલ ધુંધાઓનો અન ભવ કરશ.ે”     

- ર્ાર્ટમન ર્ૅડીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉણન્સલર, વોર્ડસમ 3 અને 4; પ્રર્ ખ, આર્થમક ણવકાસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“બ્રેમ્પટન એક આર્થમક વાતાવરિ ઊભ ું કર ેછે જે રોકાિોન ેટેકો આપ ેછે અને આપિાું થથાણનક સ ર્દાયની સાથે સાથે ધુંધાઓન ેસર્ૃદ્ધ બનાવ ે

છે. અર્ે બ્રમે્પટનર્ાું ણવથતરિ પાર્વાના Alectra નાું ણનિમયન ેઆવકારીએ છીએ. આ પ્રોજેક્ટ્ટથી બાુંધકાર્ ક્ષેત્રર્ાું નોકરીઓ ઊભી થશ ેઅને, 

એકવાર પ્રોજેક્ટ્ટ પૂરો થાય એટલે, આ 400 વયણક્ટ્તઓની સાઇટનો વધારાનો લાભ આ ણવથતારના થથાણનક ધુંધાઓ અન ભવશ.ે” 

-પૉલ ણવસેંટે (Paul Vicente), પ્રાદેણશક કાઉણન્સલર, વોર્ડસમ 1 અને 5; ઉપાધ્યક્ષ, આર્થમક ણવકાસ અને સુંથકૃણત, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટનન ેઆ ઘોષિા કરવાર્ાું બહ  ખ શી થાય છે કે Alectra દ્વારા આપિાું હરરયાળા શહેરને તઓેના નવા ઓપરેશન્સ સેન્ટરના થથળ 

તરીકે પસુંદ કરવાર્ાું આવય ું છે. નવી LEED પ્રર્ાણિત સગવડથી GHG ઉત્સજમન ઘટાડવાર્ાું ર્દદ ર્ળશ ેઅન ેઆ ણવથતારર્ાું નોંધપાત્ર 

નોકરીઓ ઊભી થશ ેજેનાથી થથાણનક ધુંધાઓન ેપોતાની રરકવરીર્ાું ટેકો ર્ળશ.ે વોડમ 3 વતી, હ ું તેઓન ેઆ ણવથતારર્ાું આવકારવા આશાવાદી 

છ ું." 

- જૅફ બૉર્ને (Jeff Bowman), સીટી કાઉણન્સલર, વોર્ડસમ 3 અન ે4, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનર્ાું કર્મચારીઓ વતી, અર્ે Alectra ન ેતેઓના 200 કનેેડી રોડ સાઉથ, બ્રેમ્પટનર્ાું બુંધાનારા ઓપરેશન્સ સેન્ટરના 

સર્ાચાર પર અણભનુંદન પાઠવીએ છીએ. અર્ે કાઉણન્સલની અગ્રતાની પરરભાષાને આગળ વધારવા સર્ર્પમત છીએ: બ્રેમ્પટન એક હરરયાળ  

શહેર છે, અને આપિાું સર્ગ્ર સર્ દાયને આવરી લેતા ભાગીદારોને આવકારીએ છીએ જેઓ આબોહવાર્ાું ફેરફાર સાર્ ેણથથણતથથાપકતા 

વધારવા અન ેઊર્જમ કાયમક્ષર્તા સ ધારવા આપિી કરટબદ્ધતાર્ાું ફાળો આપ ેછે.” 

- ડેણવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડણર્ણનથરેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“એક ટકાઉ કુંપની તરીક,ે Alectra નવીનતર્ ઊર્જમ ઉકેલોને અર્લર્ાું ર્ૂકીન ેઆપિી પયામવરિલક્ષી ફૂટણપ્રન્ટ ઘટાડવા કરટબદ્ધ છે. આ નવી 

ઇર્ારત ન કેવળ સર્ગ્ર રીજીયન ઓફ પીલર્ાું ગ્રાહકો ર્ાટે આપિાું સેવા થતરો સ ધારશ ેપિ, તે વષમ 2050 સ ધીર્ાું નેટ-ઝીરો બનવા આપિાું 

પ્રવાસર્ાું પિ આપિને ર્દદરૂપ થશ.ે” 

- જેમ્સ ર્ક મ્બર (James Macumber), ઉપ પ્રર્ ખ, સપ્લાય ચઇેન, Alectra Utilities (અલેક્ટ્રા ય રટણલટીસ) 
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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. 
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