
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

બ્રમૅ્પ્ટન ટ્રાન્ઝિટન ેએઝવાયમઝેટલ સસ્ટનેને્િન્લટી (પયાાવિણીય ટકાઉપણું) પિુસ્કાિથી કનેરેિયન અિાન ટ્રાન્ઝિટ 

અસોન્સએશન દ્વાિા નવાજવામાું આવયુું 

 

બ્રૅમ્પપટન, ઓઝટારિયો (06 ઑક્ટોિિ 2021) – બ્રૅમ્પપટન ટ્રાન્ઝિટન ેકેનેરિયન અિાન ટ્રાન્ઝિટ અસોન્સએશન (CUTA) તિફથી 

એઝવાયમેઝટલ સસ્ટનેેન્િન્લટી (પયાાવિણીય ટકાઉપણું) એવોિા મળ્યો છે જે CUTAની ગત ત્રણ રિવસથી ઓનલાઇન ચાલી િહેલી વાર્ષાક 

કોઝફિઝસ અને ટ્રાન્ઝિટ શો વખત ેતેમની માઇલસ્ટોન ઇલેન્ક્ટ્રક િસની ટ્રાયલ થઈ તેન ેમાટ ેમળ્યો.  

 

એઝવાયમેઝટલ સસ્ટનેેન્િન્લટી (પયાાવિણીય ટકાઉપણું) એવોિાની શે્રણી એવા વયવસાયો અન ેટ્રાન્ઝિટ ન્સસ્ટમોને નવાજે છે જેમની પ્રવૃન્િઓ 

અથવા પરિયોજનાઓએ હાલની પયાાવિણીય સમસ્યાઓ અન ેટ્રાન્ઝિટ ઉદ્યોગ જે પિકાિોનો સામનો કિી િહ્યો છે તનેા પિ સકાિાત્મક પ્રભાવ 

હાુંસલ કયો હોય. પરિણામોમાું સમગ્રપણ ેનવી ન્વભાવનાઓ, પ્રરિયાઓ અથવા હાલના સાધનોના પનુર્વાકાસનો સમાવેશ થઈ શક ેછે જેન ે

પરિણામે િુલાભ સુંસાધનોનુું િક્ષણ થઈ શક,ે ખચા િચી શક ેક ેમાપી શકાય એવા પયાાવિણીય ફાયિા થાય જે CUTAના ટ્રાન્ઝિટ ન્વિન 2040 

સાથે મેળ ખાતા હોય. 

 

04 મ ે2021ના િોજ, બ્રૅમ્પ્ટન ટ્રાન્ઝિટ દ્વાિા પ્રમાન્ણત અને સુંપૂણા િીતે આુંતિ સુંચાન્લત િેટિી ઇલેન્ક્ટ્રક િસો (BEBs) અન ેહાઇ-પાવિા 

ઓવિહેિ ઓન-રૂટ ચાર્જિંગ ન્સસ્ટમોનુું આજ રિનનુું સૌથી મોટુું વૈન્વવક લોકાપાણ કયુિં, જે કનેેરિયન અિાન ટ્રાન્ઝિટ ઇનોવેશન કઝસોર્ટાયમ પૅન-

કેનેરિયન BEB િમેોઝસ્ટ્રેશન એઝિ ઇન્ઝટગ્રેશન ટ્રાયલ (Canadian Urban Transit Research & Innovation Consortium 

(CUTRIC) Pan-Canadian BEB Demonstration and Integration Trial)નો ભાગ છે. કુલ, બ્રૅમ્પ્ટન ટ્રાન્ઝિટ દ્વાિા પોતાની 

ફ્લીટમાું આઠ BEB ઉમેિવામાું આવી છે, જેમાું િ ેનોવા િસ (Nova Bus)માુંથી છે અને છ ઝયુ ફ્લાયિ (New Flyer)માુંથી છે. 

 

નોવા િસ, ઝયૂ ફ્લાયિ ઇઝિસ્ટ્રીિ, એિીિી ઇઝક., ન્સમેઝસ કનેેિા (Nova Bus, New Flyer Industries, ABB Inc., Siemens 

Canada) અને ઝયૂમાકટે-ટ ેપાવિ રિસ્ટ્રીબ્યુશન ન્લ. (Newmarket-Tay Power Distribution Ltd) સાથેની ભાગીિાિીમાું બ્રમૅ્પ્ટન 

આ વૈન્વવક-પ્રથમ િહુ-શહેિ સુંપણૂા આુંતિપ્રચલનક્ષમ િસ અને ચાર્જિંગ ન્સસ્ટમોમાું ટ્રાઝસલલુંક (TransLink) અન ેયોકા રિજન ટ્રાન્ઝિટ 

(York Region Transit) સાથ ેજોિાઇ િહ્યુું છે. આવુું ન્વવવમાું પ્રથમ વખત િઝયુું છે જયાું ન્ભઝન ઉત્પાિકો દ્વાિા િનાવેલ વાહનો અન ે

ચાજાિો એક સુંપૂણા આુંતિપ્રચલનક્ષમ સ્વરૂપમાું ઉપયોગમાું લઈ શકાશ,ે જેનો અથા થાય ક ેતે ચાજા મળવવા માટે એકિીજાના ચાજા કિવાના 

માળખામાું ્લગ કિી શકાશ,ે જેન ેપરિણામે ટેઇલપાઇપ ઉત્સજાનો શઝૂય હશ.ે 

 

BEB પણ પોતાની જીવન આવિિામાું લગભગ શઝૂય ઉત્સજાનનુું સ્તિ હાુંસલ કિશ.ે પ્રત્યેક િસ 10 કિતા પણ ઓછી ન્મન્નટમાું સુંપણૂાપણે 

ચાજા કિી શકાશ ેઅને જેનાથી િસ િીઠ વષા િીઠ અુંિાજીત 235 ટન ગ્રીનહાઉસ ગેસ (CO2e) િચાવી શકાશ.ે  



 

 

 

સવુાક્યો 

 

“બ્રૅમ્પપટનમાું ન્વવવનુું પ્રથમ પનૅ-કનેેરિયન િૅટિી ઇલેન્ક્ટ્રક િસ િમેોઝસ્ટ્રેશન એઝિ ઇન્ઝટગ્રેશન ટ્રાયલ (Pan-Canadian Battery Electric 

Bus Demonstration and Integration Trial) પયાાવિણીય ટકાઉપણા માટનેુું સીમાન્ચહ્ન છે. જોિિાિ પયાાવિણીય ફાયિા સાથે 

આપણા શહેિની ટ્રાન્ઝિટ નટેવકા વધુ ઉઝનત કિવા માટે અમ ેઅમાિા ભાગીિાિો સાથ ેસહયોગ સાધ્યો છે. બ્રૅમ્પપટન એક ગ્રીન ન્સટી છે, અન ે

ટકાઉપણાના ક્ષેત્રમાું અગ્રેસિ છે. આવી માઝયતા માટે અમાિા ભાગીિાિોનો અન ેન્હસ્સાધાિકોનો આભાિ જેમની મિિથી આ થઈ શક્યુું. 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પપટન 

 

“બ્રૅમ્પ્ટન ટ્રાન્ઝિટની પહેલવહેલી ઇલેન્ક્ટ્રક િસો સફળતાપવૂાક કાયાિત થયા િાિ CUTA તિફથી આ પયાાવિણીય ટકાઉપણાનો એવોિા હાુંસલ 

કિતા અમન ેગવાની લાગણી થાય છે. બ્રૅમ્પપટન સીટી કાઉન્ઝસલ 2050 સુધીમાું બ્રમૅ્પપટનમાું પેિા થતા ગ્રીનહાઉસ ગેસના ઉત્સજાનન ે80 ટકા 

ઘટાિવા માટે અમાિી યાત્રામાું અમાિા શહેિના કાિાન પિન્ચહ્નન ેઘટાિવા માટ ેસમર્પાત છે. 

- પૉલ ન્વસેઝટ, િીજનલ કાઉન્ઝસલિ , વૉિા 1અને 5; પન્બ્લક વક્સા એઝિ એન્ઝજન્નયરિુંગ, ન્સટી ઓફ બ્રમૅ્પપટનના પ્રમખુ 

 

 

"વધુ હરિત શહેિ િનાવવાના અમાિા ધ્યેય માટે ઇલેન્ક્ટ્રક િસોથી સમથાન મળે છે. પનૅ-કેનેરિયન િટૅિી ઇલેન્ક્ટ્રક િસ િમેોઝસ્ટ્રેશન એઝિ 

ઇન્ઝટગ્રેશન ટ્રાયલથી બ્રૅમ્પપટનની ટ્રાન્ઝિટ ન્સસ્ટમમાું િાુંન્ત સજાાઇ છે જેમાું માપી શકાતા પયાાવિણીય ફાયિા છે, વૈન્વવક આિોહવા પરિવતાનમાું 

અમારું યોગિાન ઘટાિવામાું મિિ કિ ેછે અન ેઅઝય નગિપાન્લકાઓ આવા ટકાઉપણાની પહેલો આગળ વધાિે તે માટે પ્રેિણાિાયી છે." 

- િુગ ન્વહલાઝસ, ન્સટી કાઉન્ઝસલિ, વૉિા 2 અને 6, સભ્ય, એનવાયનામેઝટ એિવાયિિી કન્મટી; સભ્ય, CEERP કમ્પયુન્નટી ટાસ્ક 

ફોસા, ન્સટી ઓફ બ્રમૅ્પપટન 

 

બ્રૅમ્પ્ટન ટ્રાન્ઝિટ પરિવહન અને સરિય પરિવહનની તકો સુધાિવા, ઊજાા કાયાક્ષમતા પિ ધ્યાન કેન્ઝિત કિવા અન ેબ્રૅમ્પપટનમાું નવી 

ટેકનોલોન્જઓ લાવવા માટ ેપ્રન્તિદ્ધ છે. પયાાવિણીય ટકાઉપણાનો એવોિા માઝય કિ ેછે ક ેઆ ઇનોવેરટવ િસની ટ્રાયલ સાથે આપણે કવેી િીતે 

પરિવહન ક્ષેત્રન ેહરિયાળુ કિી િહ્યા છીએ." 

- િેન્વિ િારિક, ચીફ એિન્મન્નસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), ન્સટી ઓફ બ્રમૅ્પપટન 

 

“2021ઇલેન્ક્ટ્રક િસ અજમાયશ સફળતાપવૂાક પાિ પાિવા માટે CUTAના એનવાયમેઝટલ સસ્ટેન્નન્િન્લટી એવોિા જીતવા િિલ બ્રૅમ્પ્ટન 

ટ્રાન્ઝિટને હાર્િાક અન્ભનુંિન. જાહિે પરિવહનથી હુંમેશા ગ્રીનહાઉસ ઉત્સજાનો ઘટ્યા જ છે. અન ેિીિો-એન્મશન િસોનો ઉપયોગ કિીન ેતે 

કેનેિાન ેપોતાના આિોહવાને લગતા લક્ષ્યો સાધવામાું મિિરૂપ થવા હજુું મોટી ભૂન્મકા ભજવી શકશ.ે 

- માકો િ’એઝજેલો, CUTA પ્રમખુ અન ેCEO  
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કનૅિેાના સૌથી િિપી ન્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પપટનમાું 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વયવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાિા છે લોકો. અમન ેઊજાા મળ ેછે અમાિા ન્વન્વધ સમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આકષાણનુું કેઝિ છીએ અને અમે તકન્નકી અન ેપયાાવિણીય નન્વનતા તિફ િોિી જતી યાત્રાનુું 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીિાિી એવા ન્નિોગી શહેિના ન્વકાસ માટે છે જે સુિન્ક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

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

 
ન્મરિયા સુંપકા  : 

પ્રભજોત કૈઝથ 

કોઓર્િાનેટિ, ન્મરિયા એઝિ કમ્પયુન્નટી એંગેજમેઝટ  

વયૂહાત્મક સુંવાિ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@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
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