
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

કનૅડેાની સિકાિ અને FCM તિફથી બ્રમૅ્પ્ટન ટ્રાન્ઝિટ માટ ેCUTRIC પ્રા્ત કિે છે $175 હજાિન ું િોકાણ. 

 

બ્રૅમ્પપટન, ઓઝટારિયો (05 જ લાઈ 2022) – આજે માનનીય જોનાથન ન્વન્કકઝસન, ક દિતી સુંસાધનોના મુંત્રી; હાકટન રિજનના કાઉન્ઝસલિ 

અને ફેડિેશન ઓફ કનેેરડયન મ્પય ન્નન્સપાન્લટીિ (FCM)ના બોડડ સભ્ય િોિી ન્નસાન, અન ેબ્રમ્પપટનના ડે્ય ટી મેયિ અને રિજનલ કાઉન્ઝસલિ 

માર્ટડન મેરડિોસ, બર્લિંગ્ટનના મેયિ મેરિઍન મીડ વૉડડ, અને કનેેરડયન અબડન ટ્રાન્ઝિટ રિસર્ડ એઝડ ઇનોવેશન કઝસોર્ટડયમ (CUTRIC)ના 

પ્રમ ખ અને સીઈઓ જોન્સપા પેટ્રુન્નર્ વતી સાુંસદ રૂબી સાહોટાએ FCMના ગ્રીન મ્પય ન્નન્સપલ ફુંડ (GMF)ના માધ્યમથી 

બ્રૅમ્પપટનમાું ટ્રાન્ઝિટ માટે થનાિ િોકાણની જાહેિાત કિી હતી. 

 

ગ્રીનહાઉસ ગસેના ઉત્સજડનને ઘટાડવાના ન્સટી ઓફ બ્રૅમ્પપટનના વ્યહૂાત્મક પ્રયાસોન ેટેકો આપવા અન ેજાહેિ પરિવહન માટનેી ભાન્વ 

િાઇડિશીપ માુંગને પહોંર્ી વળવા માટ ેCUTRICને રફન્િન્બન્લટી અભ્યાસ માટે $175,000 પ્રા્ત થયા છે. અભ્યાસન ું ધ્યાન બ્રૅમ્પપટન 

ટ્રાન્ઝિટના રૂટના નટેવકડ પિ શઝૂય ટેલપાઇપ-ઉત્સજડન બસો (ZEBs) નો ઉપયોગ કિવાની શક્યતાની આકાિણી પિ કને્ઝિત છે.  

 

અભ્યાસ CUTRICના આુંતરિક િીતે ન્વકન્સત આગાહી માટનેા મોડલેલુંગ ટૂલ RoutΣ.i™ નો ઉપયોગ કિીને હાથ ધિવામાું આવી િહ્યો છે. 

આ ટૂલમાું હાલની ટેકન્નકના આધાિે ZEBs અથવા FCEBs અપનાવવાની શક્યતા અને ફાયદા ન્નધાડરિત કિવા માટે રૂટના નકશા, પરિવહન 

સમયપત્રક, હવામાન અને મ સાફિ-લોડડુંગ જેવી પ્રર્ાલનીય પરિન્થથન્તઓ સામેલ છે. 

 

ન્વદ્ય ત ZEB બસ કાફલામાું થનાિ સુંક્રમણ શહેિની કાબડન ફૂટન્પ્રઝટ ઘટાડવા અન ેગ્રીન ન્સટી બનાવવાની પ્રન્તબદ્ધતાઓ પિ આધારિત છે. 

ZEB ટકાઉ ટ્રાન્ઝિટ વાહનો છે જે સમ દાયના પરિવહનને કાયડક્ષમ, શાુંત અને થવચ્છ બનાવશે.  

 

બ્રૅમ્પપટનમાું ઉત્પઝન થતા ગ્રીનહાઉસ ગેસ (GHGs)ના ઉત્સજડનોને 2050 સ ધીમાું 80 ટકા જેટલા  

ઘટાડવાનો મનસૂબો એટલે ન્સટીની ટ્રાન્ઝિટ બસોન ું ન્વદ્ય ન્તકિણ કિવાનો પ્રવાસ છે જે એક ન્વશાળ સીમાન્ર્હ્ન છે. હાલના 133 

રડિલ ઇલેન્ક્ટ્રક હાયન્બ્રડ િૂમ બસોના કાફલામાું ઉમેિો કિવા માટે બ્રૅમ્પ્ટન ટ્રાન્ઝિટે પ્રથમ આઠ બટૅિી ઇલેન્ક્ટ્રક િીિો એન્મશન બસો અને ર્ાિ 

ઉચ્ર્ શન્ક્ત ઓવિહેડ ઓપોચ્ય ડન્નટી ર્ાજડિો 2021ના મે માસમાું દાખલ કયાડ હતાું. આખા કાફલાન ેZEBs માું રૂપાુંતરિત કિવાથી એવી 

ધાિણા છે ક ેઆશિે બસ દીઠ 115 ટન CO2 (કાબડન ડાયોક્સાઇડ)ની વર્ડ દીઠ બર્ત થશ ેએટલેકે એક વરે્ ક લ 53,000 ટન GHGs, અથવા 

એમ કહી શકાય કે માગો પિથી 12,000 પેસેઝજિ વાહનો દૂિ કયાડ ગણાય (GHGsના ટન પ્રમાણે). 

 



 

 

FCM દ્વાિા પ્રશાન્સત GMFન ું નીન્ધયન કૅનડેા સિકાિના એઝડોમેઝટના માધ્યમથી થાય છે. GMF થથાન્નક સિકાિોને ટકાઉ પ્રણાન્લઓ શરૂ 

કિવામાું સહાય કિ ેછે. નીન્ધયન, સુંસાધનો અને તાલીમના તેના અજોડ ન્મશ્રણથી નગિપાન્લકાઓને એવા ટૂકસ હાથ લાગે છે જેની તેમને 

ન્થથન્તથથાપકતા ઊભી કિવા અને ગ્રીનહાઉસ ગસેના ઉત્સજડનો ઘટાડવા માટે આવશ્યકતા હોય.  

 

લલુંક: 

• કૅનેડા અન ેFCM, બ્રૅમ્પપટનમાું અને બર્લિંગ્ટનમાું ન્નમ્પન ઉત્સજડન ટ્રાન્ઝિટમાું િોકાણ કિશ ે

 

  

https://fcm.ca/en/news-media/news-release/canada-and-fcm-invest-in-low-emission-transit-in-brampton-and-burlington


 

 

 

સ વાક્યો 

 

"ન્સટી ઓફ બ્રૅમ્પપટનમાું િીિો-એન્મશન બસો માટે CUTRICના રફન્િન્બન્લટી અભ્યાસમાું તેમના િોકાણ માટે કનૅેડાની સિકાિ અને FCMનો 

મનઃપૂવડક આભાિ. આ $175 હજાિન ું િોકાણ બ્રૅમ્પપટનમાું અને કૅનડેામાું ટકાઉ ટ્રાન્ઝિટના આગામી થતિને સીધી સહાય કિશ ેકાિણક ેબ્રૅમ્પપટન 

ટ્રાન્ઝિટ આગામી પાુંર્ વર્ડ દિન્મયાન 450 જેટલી િીિો-એન્મશન બસો ખિીદનાિ છે. બ્રૅમ્પપટન એક હરિત શહેિ છે અને સાથે મળી અમે 

અમાિા કાબડન પદન્ર્હ્ન ઘટાડીશ ું અને અમાિા સમ દાયના જીવનની ગ ણવત્તામાું સ ધાિો લાવીશ ું." 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન 

 

"ન્સટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન કનૅેડાની સિકાિ, FCM અને CUTRIC જેવા તેમના સહયોગીઓ અને ટેકેદાિો સાથે ટકાઉ, ન્નમ્પન કાબડન જાહેિ 

પરિવહનન ું થવ્ન જ એ છે. GMFના નીન્ધયનનો આભાિ કે CUTRICનો રફન્િન્બન્લટી અભ્યાસ ન્સટીન ેGHGના ઘટાડા, ખર્ડ સામેનો 

લાભ અને સમયપત્રક ન્વશ્લેર્ણ અુંગેની ઊંડી સૂિ કેળવવામાું મદદરૂપ થશ ેકે કઈ િીિો-ટેઇલપાઇપ એન્મશન બસો આપણા બ્રૅમ્પ્ટન ટ્રાન્ઝિટ 

નેટવકડના પ્રત્યેક રૂટ માટે ઉન્ર્ત છે અને આપણા કાફલાના ન્વદ્ય ન્તકિણ માટે બીજા કયા મહત્ત્વના પરિબળો છે." 

- માર્ટડન મેરડિોસ, ડે્ય ટી મેયિ, વૉડડ 3 અને 4, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન 

 

"બ્રૅમ્પપટન શહેિ થવચ્છ પરિવહન પહેલોન ું નેતૃત્વ કિ ેછે અને અમે CUTRICના માધ્યમથી કૅનેડાની સિકાિ અને FCM દ્વાિા થયેલ $175 

હજાિના િોકાણને આવકાિીએ છીએ. બ્રૅમ્પપટનને હરિયાળ ું શહેિ બનાવવાની આ કાઉન્ઝસલની પ્રન્તબદ્ધતાનો મહત્ત્વપૂણડ ભાગ એટલે િીિો-

એન્મશન બસો છે. બ્રૅમ્પપટન ટ્રાન્ઝિટ માટે એક વધ  હરિયાળા ભન્વષ્યને સ મથડન આપવા માટે અમાિી ટીમ અને અમાિા સહયોગીઓનો 

આભાિ." 

- પૉલ ન્વસેઝટ, િીજનલ કાઉન્ઝસલિ , વૉડડ 1અન ે5; પન્લલક વક્સડ એઝડ એન્ઝજન્નયડિુંગ, ન્સટી ઓફ બ્રૅમ્પપટનના પ્રમ ખ 

 

“FCMના બોડડ સભ્ય તિીકે, મને એવી અનેક ર્ર્ાડઓમાું ભાગ લેવાના અવસિો સાુંપડ્યા કે કેવી િીત ેહાલના કાફલાઓને શૂઝય-ઉત્સજડન અને 

લો-કાબડન ટ્રાુંન્િટ ટકે્નોલોજીિમાું થથાનાુંતરિત કિવા સાથે સુંકળાયેલ મ ખ્ય પડકાિો, તકો અને ઉકેલોને પૂણડ કિવા આખા કૅનેડાની ટ્રાન્ઝિટ 

એજઝસીઓને સ મથડન આપવ ું. શ ઝય-ઉત્સજડન ટ્રાન્ઝિટના અન્ભયાનમાું બ્રૅમ્પપટન મોખિ ેછે, અને ત ેખિેખિ અગત્યન ું છે કે તમામ એવી 

અજઝસીઓ અન ેસિકાિી ન્વભાગો જે આમાું સુંડોવાયેલ હોય તેઓ સાથે મળીને હરિયાળા ટ્રાન્ઝિટ નેટવકડ બનાવવાન ું કાયડ કિ.ે 

- િોવનેા સઝેતોસ, રિજનલ કાઉન્ઝસલિ, વૉડડ 1 અને 5, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પપટન; બોડડના સભ્ય, FCM 

 

"બ્રૅમ્પપટન સાિી િીતે જોડાયેલ, ટકાઉ અને ઉજાડ-કાયડક્ષમ પરિવહન વ્યવથથા અને તમામ લોકો માટે હરિયાળ ું શહેિ બનાવવા પ્રન્તબદ્ધ છે. 

સિકાિ કૅનેડા, FCM અને CUTRICને તેમની સહાય બદલ આભાિ વ્યક્ત કિીએ છીએ. અમે બ્રૅમ્પપટનમાું ન્નવેશ લાવતા િહવેા માટે અમાિા 

ન્હથસાધાિકો સાથે કાયડ કિતા િહીશ ું.’ 

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison), ર્ીફ એડન્મન્નથટ્રેરટવ ઓરફસિ , ન્સટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન 

 



 

 

"ટકાઉ પરિવહન વ્ય વથથામાું બ્રૅમ્પપટન ટ્રાન્ઝિટ નેતતૃ્વ સુંભાળે છે અન ેિીિો-એન્મશન એટલેકે શૂઝય ઉત્સજડન ધિાવતી બસો એટલે આપણા 

બસોના કાફલાના ન્વદ્ય ન્તકિણ કિવાની અમાિી પ્રન્તબદ્ધતાનો અગત્યનો ભાગ. અમાિી ન્વદ્ય ન્તકિણ કિવાની પરિયોજનામાું િોકાણ લાવવા 

માટે અમે CUTRIC અને ન્વન્વધ અઝય ન્હથસાધાિકો સાથે કાયડ કિી િહ્યા છીએ અને અમે અમાિા સહયોગીઓના આભાિી છીએ ક ેઅમે 

જ્યાિે આગળ વધી િહ્યા છીએ ત્યાિે અમને એમનો સાથસહકાિ મળી િહ્યો છે.  

- એલેક્સ ન્મલોજેન્વર્, જનિલ મેનેજિ, બ્રૅમ્પપટન ટ્રાન્ઝિટ, ન્સટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન  

 

“2015માું હ ું ર્ ુંટાઇ આવી ત્યાિથી મે નિી આુંખે જોય ું છે કે CUTRICએ સુંક્રાુંન્તકાળથી ન્નમ્પન-ઉત્સજડન ટ્રાન્ઝિટમાું કેટલી મહત્ત્વની ભૂન્મકા 

ભજવી છે. આ નીન્ધયન ફાળવણી તો અનેક પૈકી એક છે જે CUTRIC સાથેના સહયોગમાું ન્સટી ઓફ બ્રૅમ્પપટને મેળવી છે અને આ બધ ું 

જ્યાિે અમે આપણા ભન્વષ્યને ન્વદ્ય ન્તકિણથી સજાવી િહ્યા છે, પ્રદ ર્ણ ઘટાડી િહ્યા છીએ અન ેથવચ્છ પરિવહનમાું ન્નવેશ કિી િહ્યા છીએ – 

જે આપણે સહ ને નેટ-િીિો એન્મશનના લક્ષ્યના હાથ વેંતના અુંતિે લાવી િહ્યા છે. 

- રૂબી સાહોટા, બ્રૅમ્પપટન નોથડના સાુંસદ 

 

 

 

“બ્રૅમ્પપટન અને બર્લિંગ્ટન, ઓઝટારિયોમાું થવચ્છ પરિવહન માટે નીન્ધયનની આજની જાહેિાત એટલે આપણી સિકાિની કૅનરેડયનો પ્રદ ર્ણ 

ઘટાડે ત ેમાટનેી પ્રાથન્મકતા તિફ જત ું પગલ ું જેનાથી આપણા સમ દાયો ન્વકાસ જોશ ેઅને થવચ્છ ટેકનોલોજીઓમાું આપણા ઇનોવેશનોને 

આગળ ધપાવશ.ે આ કે્ષત્રમાું CUTRICના નતેૃત્વને સ મથડન આપતા કૅનેડા સિકાિ આનુંદની લાગણી અન ભવ ેછે. તેમના નતેૃત્વ માટ ેહ ું 

એમને અન્ભનુંદન પાઠવ ું છ ું"                                                                                                                

- માનનીય જોનાથન ન્વન્કકઝસન, ક દિતી સુંસાધનોના મુંત્રી 

 

“હવામાન સામેની લડતમાું દિેક જણ જોડાય ત ેઅન્ત મહત્ત્વન ું છે. આ ખા કૅનડેાની નગિપાન્લકાઓ િોજગાિ ઊભા કિવા અને હવામાનની 

ન્થથન્તથથાપકતા માટે નવા નવા ઉકેલો શોધવા માટે પોત પોતાની ભૂન્મકાઓ ભજવી િહ્યા છે. કૅનેડાના સમ દાયોમાું ગ્રીન ઇઝરાકઝથટ્રક્ર્િના 

િોકાણોથી આપણી હવા વધ  શ દ્ધ થશ,ે આપણું અથડતુંત્ર વધ  મજબૂત બનશ ેઅને આપણને નટે-િીિો ઉત્સજડનના માગડ પિ લાવીને મ કશ.ે 

- માનનીય ન્થટવન ગીલબો (Steven Guilbeault), આબોહવા અને પયાડવિણ બદલાવના મુંત્રી 

 

"માનવો આજના રદને મોટા ભાગે શહેિોમાું િહે છે. આબોહવા પરિવતડનને સુંબોન્ધત કિવા અન ેઆબોહવા બદલાયેલા ન્વશ્વમાું આપણા 

ભાન્વ માટ ેઆયોજન કિવામાું શહેિોએ માગડ બનાવવો જોઈએ. બ્રૅમ્પપટન અને બર્લિંગ્ટન જેવા શહિેો સાથે કાયડ કિવાનો CUTRICને ગૌિવ 

છે. આબોહવાન ેલગતી કાયડવાહી સુંબુંન્ધત નવતિ ન્વર્ાિોના આ શહિેો, ઊભિતા કેઝિો છે. દેશના ઇઝરાથટ્રક્ર્િમાું પરિવતડન લાવવાનો અને 

ન્નમ્પન કાબડન ગન્તશીલતાના લેઝડથકેપ માટનેો સમય હોય તો આ જ છે." 

- જોન્સપા પટ્રુન્નર્, પ્રમ ખ અને CEO, CUTRIC 
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કનૅડેાના સૌથી િડપી ન્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પપટનમાું 7,00,000 કિતા વધ  લોકો વસ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો 

હાદડ છે લોકો. અમને ઊજાડ મળ ેછે અમાિા ન્વન્વધ સમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આ કર્ડણન ું કેઝિ છીએ અને અમે તકન્નકી અને પયાડવિણીય નન્વનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ું 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ન્નિોગી શહેિના ન્વકાસ માટે છે જે સ િન્ક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથ ેTwitter, Facebook, 

અને Instagramપિ જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 
ન્મરડયા સુંપકડ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પપટન મન્કટકકર્િલ ન્મરડયા  

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

ક દિતી સુંસાધનો કૅનેડા 

ન્મરડયા રિલેશઝસ (Media Relations) 

343-292-6100 

media@nrcan-rncan.gc.ca  

ને Twitter પિ ફોલો કિો: @NRCan (http://twitter.com/nrcan)  

 

કીઅન નેમ્પબહાડડ 

પ્રેસ સેકે્રટિી 

ક દિતી સુંસાધનોનાું મુંત્રીની કર્ેિી 

613-323-7892 

keean.nembhard@nrcan-rncan.gc.ca  

 

FCM ન્મરડયા રિલેશઝસ  

613-907-6395 

media@fcm.ca  
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