
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

   

સીટીન ેબ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ માટ ે2022 નો ન્િિનસે એન્સસલઝસ ઍવોર્ડ મળ્યો 

 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરિયો (મે 9, 2022) – ધી બ્રેમ્પટન િોર્ડ ઑફ ટ્રરે્ે તાજેતિમાાં પોતાના 2022 ન્િિનેસ એન્સસલઝસ ઍવોર્ડસડ ગાલાન ાં 

આયોજન કય ું, જયાાં સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનને બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ માટે તઓેના સમપડણ અન ેપોતાના િસોના કાફલાન ાં (ફ્લીટ્સન ાં) ઇલેન્સટ્રરફકેશન 

કિવાના કામ માટે સ્માટડ સોલ્ય શઝસ શ્રેણી હઠેળ ઍવોર્ડ મળ્યો. 

  

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટે સાંખ્યાિાંધ નોંધપાત્ર ઉપલન્ધધઓ મેળવી છે, જેમાાં પાન-કેનેરર્યન િટેિી ઇલેન્સટ્રક િસ (BEB) ર્ેમોઝસ્ટ્રેશન એઝર્ 

ઇન્ઝટગ્રેશન ટ્રાયલના ભાગરૂપે તેની BEB ટ્રાયલ (અજમાયશ)નો તિસકો 1 ની શરૂઆત, બ્રેમ્પટન સીટી કાઉન્ઝસલની સાંપૂણડપણે ઇલેન્સટ્રફાઇર્ 

નવી ત્રીજી ટ્રાન્ઝિટ સગવર્ન ેસમર્ડન અને સૌર્ી તાજેતિમાાં, કેનરે્ા ઇઝરાસ્ટ્રસચિ િેંક (CIB) સારે્ ન્ધિાણ વ્યવસ્ર્ાનો સમાવેશ ર્ાય છે, જેઓ 

બ્રેમ્પટનને અત્યાિે અને વર્ડ 2027 વચ્ચે 450 જેટલી BEBs ખિીદવામાાં સહાયરૂપ ર્વા $400M સ ધીન ાં િોકાણ પૂરાં પાર્શ.ે 

  

સ્માટડ સોલ્ય શઝસ ઍવોર્ડર્ી રર્ન્જટલ પરિવતડનમાાં ઉપલન્ધધ અને ઉત્કૃષ્ટતા માટે સાંસ્ર્ાઓને ઓળખ મળે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટે કાયડક્ષમતા 

સ ધાિવાના હતે સિ, સમ દાય માટે મૂલ્ય અન ેછેવટે ન્વકાસ પૂિો પાર્વા પરિવહન કે્ષત્રમાાં સતત ફેિફાિોન ેપ્રન્તભાવ આપ્યો, નવી અને નવીન 

ટેકનોલોજીન ાં સાંશોધન, શોધ અન ેઅમલમાાં મૂકી ત ેિદલ તેઓને ઓળખ મળી હતી. વધ  માન્હતી મેળવવા અહીં ન્સલક કિો. 

  

અવતિણો (સવૉટ્સ): 

 

“બ્રેમ્પટન િોર્ડ ઑફ ટ્રરે્ પાસેર્ી બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ માટે 2022 નો ન્િિનેસ એન્સસલઝસ ઍવોર્ડ મળવા િદલ સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન સઝમાન્નત 

અન ભવ ેછે. બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ એ ટ્રાન્ઝિટ સ્પેસમાાં રર્ન્જટલ પરિવતડનમાાં, સતતપણે નવીન શોધ કિવામાાં અને આપણાાં શહેિને ચલાયમાન 

િાખવા ઉત્કૃષ્ટ સર્વડસ પૂિી પાર્વામાાં અગ્રેસિ છે.” 

 - પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

  

“2022 ન્િિનેસ એન્સસલઝસ ઍવોર્ડસડમાાં સ્માટડ સોલ્ય શઝસની શ્રણેી હેઠળ બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટન ેઓળખ અપાવવા િદલ બ્રેમ્પટન િોર્ડ ઑફ 

ટ્રેર્નો આભાિ. આપણી ટ્રાન્ઝિટ ન્સસ્ટમ ટેકનોલોજીમાાં હિણફાળ ભિીને ભાન્વ ઘર્ી િહી છે, જે અઝય મ્ય ન્નન્સપાન્લટીસ માટેના માગડની 

આગેવાની કિ ેછે અને બ્રેમ્પટનને િહેવા, કામ કિવા અન ેિમતો િમવા વધાિ ેસારાં સ્ર્ળ િનાવે છે.” 

- પૉલ ન્વસેઝટ (Paul Vicente), પ્રાદને્શક કાઉન્ઝસલિ, વોર્ડસડ 1 અને 5; અધ્યક્ષ, પન્ધલક વસસડ એઝર્ એઝજીનીયરિાંગ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

  

“બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ વતી, સ્માટડ સોલ્ય શઝસમાાં આ ઓળખ આપણન ેઅપાવવા િદલ હ ાં બ્રેમ્પટન િોર્ડ ઑફ ટ્રરે્નો હ્રદયપૂવડક આભાિ માન ાં છ ાં. 

મને ખિખેિ ગૌિવ ર્ાય છે કે આપણી ટીમે ઉદ્યોગ અગ્રસેિ િનવાન ાં ચાલ  િાખ્ય ાં છે – ન્વકાસ, રર્ન્જટલ નવીન શોધ અન ેપયાડવિણલક્ષી 

કાયમીપણાંન ેસાંત ન્લત કિીને આપણાાં ગ્રાહકોને સર્વડસમાાં ઉત્કૃષ્ટતા પહોંચાર્ે છે. આપણ ેભાન્વ પિ નજિ કિીએ ત્યાિે, આપણ ેન્વકસવાની િીત 

ઘર્વા અને આપણાાં સમ દાયને સેવા પહોંચાર્વા મદદરૂપ ર્વા આપણાાં સ્ર્ાન્નક ધાંધાઓની જેમ િધાાં ન્હતધાિકોના સહયોગ પિ આપણે 

અવલાંન્િત હોઇએ છીએ. આ સઝમાન િદલ ફિીર્ી આપનો આભાિ અને અમે આપણી સતત ભાગીદાિી માટે આશાવાદી છીએ.” 

- ઍલેસસ ન્મલોજેન્વક (Alex Milojevic), જનિલ મેનેજિ, બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonbot.com/bea/&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C92fc1e45732f405faa0d08da31d440ea%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637877084954986633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDA


 

 

“સીટી કમડચાિીઓ પરિવહન કે્ષત્રમાાં સતત ફેિફાિોને પ્રન્તભાવ આપવા સમર્પડત છે જેર્ી કિીને આપણે ભાન્વ માટ ેતયૈાિ િહીએ. આપણે 

નવીન શોધને કરટિદ્ધ છીએ, અને સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન અને બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ રર્ન્જટલ પરિવતડનમાાં સ્માટડ સોલ્ય શઝસ માટે 2022 નો 

ન્િિનેસ એન્સસલઝસ ઍવોર્ડ મળવા િદલ ગૌિવ અન ભવે છે.” 

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison), વચગાળાના મ ખ્ય વહીવટી અન્ધકાિી (ઇઝટિીમ ચીફ એર્ન્મન્નસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ), સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 
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કનેરે્ામાાં સૌર્ી િર્પર્ી ન્વકસતા શહિેો પકૈી એક, બ્રમે્પટન 7,00,000 લોકો અન ે75,000 ધાંધાઓન ાં ઘિ છે. આપણે જે કાંઇ કિીએ છીએ તે લોકોના હ્રદયમાાં વસે છે. 

આપણને આપણાાં વૈન્વધ્યસભિ સમ દાયોર્ી સ્ૂર્તડ મળે છે; આપણે િોકાણ આકર્ીએ છીએ, અને આપણે ટેકનોલોજીલક્ષી અને પયાડવિણલક્ષી નવીન શોધની આગેવાની કિવાન ાં 

કામ હાર્માાં લઇએ છીએ. આપણે પ્રગન્ત સાધવા ભાગીદાિી કિીને એવ ાં આિોગ્યપ્રદ શહેિ ન્નમાડણ કિીએ છીએ જે સ િન્ક્ષત, કાયમી અને સફળ િહે. અમાિી 

સાર્ ેTwitter, Facebook, અને Instagram પિ જોર્ાઇ જાવ. વધ  માન્હતી અહીં મેળવો, www.brampton.ca 

 
 

મીરર્યા સાંપકડ (MEDIA CONTACT) 

સીટી ઑફ બે્રમ્પટન મલ્ટીકલ્ચિલ મીરર્યા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnw
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