
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

   

સુસન ફનેલે સ્પોર્ટસસપ્લકે્સમાાં ઊજાસનો બચાવ થાય એવા અપગ્રડે્સ માટ ેસસટીન ેકનૅડેાની સિકાિ તિફથી $15.7 

સમસલયનનુાં નીસિયન પ્રાપ્ત થયુાં 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (19 જુલાઈ 2022 – આજે બ્રૅમ્પટન સાઉથના સાાંસદ સોસનયા સસિુએ માનનીય ડોસમસનક લબલાાંક, આાંતિ સિકાિી 

બાબતો, ઇન્રાસ્રક્ચિ અને સમુદાયોના પ્રિાન, અને મેયિ પેરરક બ્રાઉન વતી બ્રૅમ્પટનમાાં સસ્થત સુસન ફેનેલ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સમાાં ડીપ એનર્જી 

િેરોરફર્ટસ માટે $15.7 સમસલયનના નીસિયનની જાહેિાત કિી હતી. 

ગ્રીનહાઉસ ગસેના ઉત્સજસનને ઘટાડવા અન ેસ્પોટસપ્લેક્સની ઊજાસ કાયસક્ષમતામાાં વિાિો કિવા માટે આ ભાંડોળ અનેક અપગ્રડે્સને ટકેો આપશ.ે 

આ કામમાાં સવલતના િેરરજિેશન પ્લાાંર્ટસ, HVAC સસસ્ટમો, ભવનની ઓટોમેશન સસસ્ટમ અને લાઇટટાંગ વ્યવસ્થાન ેઅદ્યતન કિવુાં સામેલ 

છે. સવજળીના ખચસન ેડામવા માટે બેટિી એનર્જી સ્ટોિેજ ઊભુાં કિવુાં અને જમીનને સહટ રાન્સફિના માધ્યમ તિીકે વાપિીને સવલતને ગિમ 

િાખવા ક ેઠાંડી કિતી જીયોથમસલ સસસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે. આ િરેોરફર્ટસ કદુિતી ગસેના ઉપભોગને ઘટાડશ ેઅન ેનોંિપાત્ર િીતે ગ્રીનહાઉસ 

ગેસ ઉત્સજસનો ઘટાડશે જેથી આ સવલતને નટે ઝીિો સવલત તિીક ેપરિવર્તસત કિી શકાય. 

સુસન ફેનેલ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સનો એક સહસ્સો જાહિે જનતા માટે હાલમાાં બાંિ િાખવામાાં આવ્યો છે કાિણક ેઆ જીણસ થયેલ રિરિએશન સેંટિના 

કાયાકલ્પ માટ ેબાાંિાકામ થઈ િહુ્ાં છે. સુસન ફેનેલ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સ ખાતેનુાં બાાંિકામ પાક્સસ એન્ડ રિરિએશન માસ્ટિ પ્લાન (Parks and 

Recreation Master Plan) ના માગસદશસન હેઠળ થઈ િહુ્ાં છે અને ત ેસમુદાયોની સેવા વિુ સાિી િીત ેથઈ શક ેત ેમાટેના સસટી 

ઓફ બ્રૅમ્પટનની રિરિએશન સેંટિોનો કાયાકલ્પ કિવાની યોજનાનો ભાગ છે. 

સસટીએ સસુન ફેનેલ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સને ઝીિો કાબસન િરેોરફટ માટે એટલા માટ ેપસાંદ કયુું કાિણક ેઆ રિરિએશન સેંટિ દિ વરે્ષ આશિે 1,135 ટન 

કાબસન ડાયોક્સાઇડ છોડે છે જે લગભગ 240 કાિ દ્વાિા પેદા થતા GHG ઉત્સજસનો બિાબિ છે. 

બ્રૅમ્પટનના કમ્યુસનટી સેંટિો માટેના રિન્યુઅલ આયોજનો સવશે વિુ જાણવા માટે અહીં જુઓ. કૅનેડા સિકાિના ગ્રીન એન્ડ 

ઇન્ક્લુસઝવ કમ્યુસનટી સબલલ્ડાંગ્સ પ્રોગ્રામ સવશે અહીંથી વિુ જાણકાિી મળશે. 

સવુાક્યો 

"કૅનેડા સિકાિના અમાિા સહયોગીઓનો તેમના સુસન ફેનેલ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સમાાં કિેલ ઊજાસ કાયસક્ષમ અપગ્રેડ્સ માટેના િોકાણ માટે ખૂબ ખબૂ 

આભાિ. બ્રૅમ્પટન હરિયાળુાં શહેિ છે અને અમાિા કાબસન પદસચહ્ન ઘટાડવા અને ટકાઉપણામાાં નેતતૃ્વ લેવા માટે અમે પ્રસતબદ્િ છીએ. આ 

િોકાણથી અમને અમાિા બળતણના વપિાશને ઘટાડવામાાં અને ગ્રીનહાઉસ ગસે ઉત્સજસનો ઓછા કિવામાાં મદદ મળશ ેઅને અમાિા 

િહેવાસીઓ માટે આિુસનક અન ેઊજાસ કાયસક્ષમ સવલત ઊભી કિી શકાશ ેજયાાં તેઓ અમાિા ઉચ્ચ કોરટના રિરિએશનલ પ્રોગ્રામો માણી શકશ ે

અને સ્વસ્થ તથા સરિય જીવનશૈલી જાળવી શકશે. 

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Recreation-Revitalized.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-eng.html&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|f1a0bc8d71cc4cae082908da69ca04f1|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637938613631889678|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=6thkpD5bCpCtR+fqXvf1KdyEY3ZfXgkNoH2SsWKqqEk=&reserved=0


 

 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

“સસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આપણા િહવેાસીઓ માટે ફેિફાિ કિી શકાય એવી, બહુસવિ વપિાશ, એક કિતા વિુ પેઢીઓ માટેની અન ેસવસવિ ૠતુઓ 

માટેની સસુવિાઓ પ્રદાન કિવા માટ ેટકાઉપણાં પિ ધ્યાન કસેન્િત કિીન ેઆપણા જીણસ થતા જતા રિરિએશન કેન્િોને પુનર્જીસવત કિવા માટે 

સમર્પસત છે જેથી તેઓ સ્વસ્થ અને સરિય જીવનશૈલી જાળવી શક.ે આ સસુવિા ખાત ેઅમે જયાિે ઇંઘણના ઉપભોગને અને ગ્રીનહાઉસ ગસેના 

ઉત્સજસનોન ેઘટાડવા માટે કાયસ કિી િહ્ા છીએ ત્યાિે કૅનડેા સિકાિના સુસન ફેનેલ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સમાાં િોકાણ બદ્દલ તેમનો આભાિ માનીએ 

છીએ. 

- પૉલ સવસેન્ટ, િીજનલ કાઉસન્સલિ , વૉડસ 1અન ે5; પસબલક વક્સસ એન્ડ એસન્જસનયટિાંગ, સસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમુખ 

"એક હરિયાળા, સ્વાસ્્યપ્રદ અને સલામત શહેિ તિીકે અમે અમાિા િહેવાસીઓને આિસુનક મનોિાંજનના અવસિો પ્રદાન કિવા ધ્યાન કેસન્િત 

કિી િહ્ા છીએ અન ેટકાઉપણાન ેસવોપિી િાખીને અમાિી સુસવિાઓનો કાયાકલ્પ કિી િહ્ા છીએ. કૅનડેા સિકાિના અમાિા સહયોગીઓનો 

તેમના સસુન ફનેેલ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સના ઊજાસ કાયસક્ષમ અપગ્રડે્સ માટનેા િોકાણ માટેના ભાંડોળ માટ ેઆભાિ. અમે બ્રૅમ્પટનમાાં સનવેશ લાવતા 

િહેવા માટે અમાિા સહયોગીઓ સાથે કાયસ કિતા િહીશુાં." 

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison), ચીફ એડસમસનસ્રેરટવ ઓરફસિ , સસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

સુસન ફેનેલ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સમાાં થનાિ અપગ્રેડ્સ બ્રૅમ્પટનવાસીઓને એક એવી આિસુનક અને ઊજાસ કાયસક્ષમ સસુવિાનો લાભ આપશ ેજયાાં તઓે 

ભેગા મળી શકશે, પ્રોગ્રાલમાંગનો લાભ લઈ શકશે અને સરિય િહી શકશ.ે આપણી સિકાિ ઇન્રાસ્રક્ચિ પરિયોજનાઓમાાં સનવેશ કિવાનુાં ચાલુ 

િાખશ ેજે આપણા સમુદાયોને મજબૂત બનાવ ેઅને આપણા અથસતાંત્રનો સવકાસ કિ.ે" 

- માનનીય ડોસમસનક લબલાાંક, આાંતિ સિકાિી બાબતો, ઇન્રાસ્રક્ચિ અને સમુદાયોના પ્રિાન, અને મેયિ પેરરક બ્રાઉન વતી સોસનયા સસિુ, 

બ્રૅમ્પટન દસક્ષણના સાાંસદ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી સવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદસ છે 

લોકો. અમને ઊજાસ મળે છે અમાિા સવસવિ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષસણનુાં કને્િ છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાસવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાસ માટે છે જે સુિસક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વિુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

સમરડયા સાંપકસ (MEDIA CONTACT): 

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


 

 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસલ્ટકલ્ચિલ સમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

