
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે          

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ઓન્ટરેિયોમ ાં ઇલકે્ટ્રિક-ઊર્જા સાંચ ક્ટ્લત ફ યિ િકનો ઉપયોગ કિન િ પહલેી મ્યકુ્ટ્નક્ટ્સપ ક્ટ્લટી 

બનશ ે

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જૂન 16, 2021) – આજિોજ, બ્રેમ્પટન સીટી ક ઉક્ટ્ન્સલ ેબ્રેમ્પટન ફ યિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્વાસની ફ્રન્ટ-લ ઇન 

પાંપિને (pumper) એક સાંપૂર્ાપર્ે ઇલેક્ટ્રિક-ઊર્જા સાંચ ક્ટ્લત ફ યિ િક, િોઝનબૌિ આિ.ટી. (Rosenbauer RT) વડે બદલવ ની 

યોજન ઓન ેમાંજૂિી આપી. 

બ્રેમ્પટન એક હરિય ળુ શહેિ છે, અન ેક્ટ્થિિત  સુધ િવ  અન ેપય ાવિર્લક્ષી નવીન શોધમ ાં અગ્રેસિ બનવ  સમર્પાત છે. િોઝનબૌિ આિ.ટી. 

બર્જિમ ાં ઉપલબ્ધ િન િી પહેલી સાંપૂર્ાપર્ ેઇલેક્ટ્રિક-ઊર્જા સાંચ ક્ટ્લત ફ યિ િક છે જે હ લન  અક્ટ્નનશમન ધોિર્ોન ેસાંતોષી શક ેછે. બ્રેમ્પટન 

ઇલેક્ટ્રિક-ઊર્જા સાંચ ક્ટ્લત ફ્રન્ટ-લ ઇન ઇમિજન્સી રિથપોન્સ વેક્ટ્હકલનો ઉપયોગ કિન િ ઓન્ટેરિયોમ ાં પહેલી મ્યુક્ટ્નક્ટ્સપ ક્ટ્લટી બનશે, અન ે

બર્લાન, એમ્થટિડમે, દુબઈ, લોસ એન્જેલસ અન ેવ નકવુિ જેવ  અન્ય વર્લડા રલ સ શહેિોમ ાં જોડ શે. 

િકની ટેકનોલોજી બ્રેમ્પટન ફ યિન  કમાચ િીઓન ેકટોકટીની ક્ટ્થિક્ટ્તમ ાં પ્રક્ટ્તરિય  કિતી વખત ેશનૂ્ય ઉત્સજાન ઉત્પન્ન કિવ  દેશ,ે ન કવેળ પ્રવ સ 

દિક્ટ્મય ન, પર્ થિળ પિ હો ત્ય િ ેપર્. થિળ પિ ઉત્સજાન ન બૂદ િવ િી ક ર્સાનોજેન્સ શ્વ સમ ાં લેવ નુાં ઘટવ ન ેલીધ ેપય ાવિર્ અને થિળ 

પિ હ જિ ફ યિફ ઇટસાનુાં આિોનય અને સુિક્ષ , બાંનેન ેસાંિક્ષર્ મળે છે. 

સાંપૂર્ાપર્ ેઇલેક્ટ્રિક વેક્ટ્હકલની વધ િ ની લ ક્ષક્ટ્ર્કત ઓમ ાં પેસેન્જિ બસની જેમ, સવ િ િવ  ઊંચ ઇ વધ િવ ની અન ેઘટ ડવ ની ક્ષમત નો 

સમ વેશ િ ય છે, જેન િી વ હનમ ાં પ્રવેશવ મ ાં સિળત  િહે છે. આ લ ક્ષક્ટ્ર્કત  ફ યિફ ઇટસા થિળ પિ હોય ત્ય િ ેસ ધન સધુી પહોંચવ  મ ટે 

પહોંચની ઊંચ ઇ પર્ ઘટ ડ ેછે. સવ િ િવ ની ઊંચ ઇ 6.8 ઇંચ સધુી ઘટ ડી શક ય છે અન ે18.5 ઇંચ સુધી  ઊંચ ઇ વધ િી શક ય છે, જેન િી 

પૂિ જેવ  સાંકટમ ાં પ ર્ી એન્જીનમ ાં પ્રવેશવ ની કોઇ તક િહેતી નિી. નવી ફ યિ િકિી અક્ટ્નનશમન કમાચ િીઓને નવ  સબરડક્ટ્વઝન્સમ ાંન  તાંગ 

થિળોમ ાં અન ેસ ાંકડ  િથત ઓ પિ વધ િે ક યાક્ષમ િીતે ખસવ મ ાં મદદ મળશ,ે અન ેઅદ્યતન અગોનોક્ટ્મક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કિશ,ે જેન િી 

ફ યિફ ઇટસાનુાં આિોનય અને સુિક્ષ  સુધિશ.ે 

નવી ઇલેક્ટ્રિક ફ યિ િકને હ લમ ાં બાંધ ઇ િહેલ ાં નવ , અદ્યતન બ્રેમ્પટન ફ યિ કેમ્પસમ ાં િ ખવ નુાં આયોજન છે. સીટીને િક 2022 ન ાં અાંત 

પહેલ ાં મળશ.ે 

બ્રેમ્પટન ફ યિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્વાસીસ પિ વધ ુમ ક્ટ્હતી મેળવવ  વેબસ ઇટ જુઓ, www.bramptonfire.com. સીટીની ક ઉક્ટ્ન્સલની 

અગ્રત ની પરિભ ષ  પિ વધુ મ ક્ટ્હતી મેળવવ  મ ટે: બ્રમે્પટન એક હરિય ળુ શહેિ છે, વબેસ ઇટ જુઓ, www.brampton.ca. 

અવતિર્ો (રવૉટ્સ): 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમ ાં, અમ ેએક હરિય ળ  શહેિ તિીક ેકિીએ છીએ તે બધ ાં ક યોમ ાં વધ િને ેવધ િે ક યમી સમુદ યનુાં ક્ટ્નમ ાર્ કિવ  ક યાિત 

છીએ. હુાં ઓન્ટેરિયોની પહેલી સાંપૂર્ાપર્ે ઇલેક્ટ્રિક ફ યિ િક સુિક્ટ્ક્ષત કિવ ન  બ્રેમ્પટન ફ યિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્વાસીસન  પ્રયત્નો બદલ 

તેઓન ેઅક્ટ્ભનાંદન આપુાં છુાં. બ્રેમ્પટન એક વર્લડા રલ સ શહેિ છે, અન ેઆપર્ ાં સમુદ યોને સુિક્ટ્ક્ષત િ ખતી વખત ેઆબોહવ મ ાં ફેિફ િ પ્રત્યે 

ક્ટ્થિક્ટ્તથિ પકત  વધ િવ  અન ેઉત્સજાન ઘટ ડવ  ક યાિત અન્ય લોકો સ િ ેજોડ વ મ ાં અમ ેગૌિવ અનભુવીએ છીએ.” 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptonfire.com/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cabba70bf1bf74104f61308d93104a755%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594718323256413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQI
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx


 

 

- પૅરિક બ્ર ઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“બ્રેમ્પટન એક નવીન શહેિ છે, અને અમ ેઆપર્ી ક્ટ્થિિત  સુધ િવ  અન ેઆપર્ ાં િહેવ સીઓ અન ેકમાચ િીગર્નુાં સાંિક્ષર્ કિવ  હાંમેશ  નવી 

િીતો શોધત  િહીએ છીએ. નવી સાંપૂર્ાપર્ ેઇલેક્ટ્રિક ફ યિ િકિી આપર્ી સમર્પાત ફ યિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્વાસીસ ટીમનુાં જોખમ ઘટશ ે

અન ેતેઓનુાં આિોનય અન ેસુિક્ષ  સુધિશ,ે અને આપર્ ાં સમુદ યમ ાં ઉત્સજાન ઘટશે. બ્રમે્પટન ફ યિ હરિય ળી ટેકનોલોજી અપન વવ મ ાં િેઇલ 

બ્લેઝિ બનવ  બદલ અમે ગૌિવ અનભુવીએ છીએ.” 

- િૉક્ટ્વન  સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્ર દેક્ટ્શક ક ઉક્ટ્ન્સલિ,વૉર્ડસા 1 અન ે5; પ્રમુખ, કમ્યુક્ટ્નટી સર્વાસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટન ફ યિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્વાસીસની ટીમ વતી, હુાં સાંપરૂ્ાપર્ે ઇલેક્ટ્રિક ફ યિ િક, િોઝનબૌિ આિ.ટી. પિ અમ િો િોમ ાંચ વ્યરત કિવ  

ઇચછુાં છુાં. િકમ ાં થિળ પિ ક ર્સાનોજેન્સ ઘટ ડવ િી મ ાંડીને, અદ્યતન અગોનોક્ટ્મક ટેકનોલોજી જેવી, ઘર્ી િોમ ાંચક લ ક્ષક્ટ્ર્કત ઓ છે, અને 

પય ાવિર્લક્ષી ક્ટ્થિિત મ ાં અગ્રેસિ બનવ  અમને સક્ષમ બન વવ મ ાં મદદરૂપ િશ.ે અમ ેઆપર્ ાં સમુદ યનુાં સાંિક્ષર્ કિવ  તનેો ઉપયોગ કિવ  

આશ વ દી છીએ.”  

- ક્ટ્બલ બોય્સ (Bill Boyes), ચીફ, બ્રમે્પટન ફ યિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્વાસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનન  કમાચ િીગર્ આપર્ ાં સમગ્ર સાંચ લનોમ ાં ક્ટ્થિિત  સધુ િવ  અને ક ઉક્ટ્ન્સલની અગ્રત ની પરિભ ષ ને આગળ વધ િવ  

સમર્પાત છે: બ્રેમ્પટન એક હરિય ળુ શહેિ છે. એક નવી સાંપૂર્ાપર્ ેઇલેક્ટ્રિક ફ યિ િક ઉપયોગમ ાં લઇને, બ્રેમ્પટન ફ યિ એન્ડ ઇમિજન્સી 

સર્વાસીસ ઉત્સજાન ઘટ ડશે અન ેપય ાવિર્લક્ષી નવીન શોધમ ાં અગ્રર્ી તિીક ેઅન્ય વર્લડા-રલ સ શહેિો સ િે જોડ શ.ે” 

- ડેક્ટ્વડ બ રિક (David Barrick), ચીફ એડક્ટ્મક્ટ્નથિેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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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. 

 

 

 વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

