
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ માટ ેસીટી ઓફ બ્રમે્પટનન ેકનેડેા ઇઝરાસ્ટ્ટ્રક્ચર બેંક પાસથેી $400 ન્મન્િયન સધુીની 

કટટબદ્ધતા મળી 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેટરયો (જુિાઇ 21, 2021) – આજરોજ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અન ેકનેેડા ઇઝરાસ્ટ્ટ્રક્ચર બેંક (CIB) દ્વારા સૈદ્ધાાંન્તક રીત ે

તેઓના કરારની ઘોષણા કરવામાાં આવી, જેમાાં બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ દ્વારા 450 જેટિી િીરો-એન્મશન બસીસ (ZEBs) ખરીદવા CIB પોત ે

વષષ 2027 સુધીમાાં $400 ન્મન્િયન સધુી આપવા કટટબદ્ધ થયુાં. 

આ કરાર હેઠળ, CIB ન્ધરાણમાાં ZEBs અન ેસ્ટ્ટ્રીટ પર ચાર્જીંગની માળખાગત સગવડ સાંબાંન્ધત ઊંચો સવેળા મૂડી ખચષ માટેનો ફાળો આવરી 

િેશ.ે એક મ્યુન્નન્સપાન્િટી માટ ેCIB દ્વારા આ ત્રીજી ZEB ન્ધરાણ કટટબદ્ધતા દશાષવવામાાં આવી છે અન ેતેઓ કેનેડામાાં આજની તારીખ ે

પૂરેપૂરા ઇિેન્ક્ટ્રક જાહેર પટરવહન વાહનો માટ ેસૌથી ન્વશાળ રૂપાાંતરણોમાાંથી એકને ટેકો આપવાના છે. 

સાંપૂણષપણ ેઇિેન્ક્ટ્રક બસ કાફિામાાં પટરવતષન કરીને કાબષન ફૂટન્િઝટ ઘટાડવા અને હટરયાળુ શહેર બનાવવા સીટી પોતાની કટટબદ્ધતાઓન ે

વળગી રહે છે. ZEBs એ ટકાઉ પટરવહન વાહનો છે જે આપણાાં સમુદાયન ેકાયષક્ષમ, શાાંત અન ેસ્ટ્વચ્છ િવાસ પૂરો પાડશે. 

ટ્રાન્ઝિટ વાહનોનુાં વીજળીકરણ વષષ 2050 સુધીમાાં બ્રેમ્પટનમાાં ઉત્સજષન થતા ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ (GHGs) ઘટાડવામાાં સીટીના િવાસમાાં 

ન્નણાષયક સીમાન્ચહ્નરૂપ બની રહે છે. હાિમાાં, બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટના કાફિામાાં આઠ બેટરી સાંચાન્િત ઇિેન્ક્ટ્રક બસો અને ચાર ઓવરહેડ ચાજષસષ 

સામેિ છે જેનાથી દર વષ ેબસ દીઠ િગભગ 235 ટન CO2 (કાબષન ડાયોક્સાઇડ) બચાવી શકાય છે; જેમાાં 133  હાઇન્બ્રડ-ઇિેન્ક્ટ્રક િુમ 

બસો સામેિ છે. 

અાંન્તમ કરાર બ્રેમ્પટન સીટી કાઉન્ઝસિ અને રીજીયનિ કાઉન્ઝસિની માંજૂરીને અધીન રહેશે. CIB અને સીટી ઓફ બ્રમે્પટન નાણાકીય વ્યવહાર 

વષષ 2021 નાાં અાંત સુધીમાાં પૂરો કરવાની અપેક્ષા રાખે છે. 

કડીઓ (લિાંક્સ) 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની 450 િીરો-એન્મશન બસોના પટરવતષન માટે કેનેડા ઇઝરાસ્ટ્ટ્રક્ચર બેંક $400 ન્મન્િયન આપવા કટટબદ્ધ થયુાં 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“હુાં બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ માટે CIB ની અનેક ન્મન્િયન ડોિસષની કટટબદ્ધતાન ેઆવકારવામાાં ગૌરવ અનભુવુાં છુાં. અમે આગામી છ વષોમાાં 

બ્રેમ્પટનના રોડ્સ પર 450 જેટિી િીરો-એન્મશન બસો ખરીદવાના અમારા િક્ષ્ય સાથે કનેેડામાાં જાહેર પટરવહનમાાં ક્ાાંન્ત િાવી રહ્ાાં છીએ. 

બ્રેમ્પટન એક હટરયાળુ શહેર છે, અન ેસાથ ેમળીને, આપણ ેઆપણી કાબષન ફૂટન્િઝટ ઘટાડી શકીએ છીએ અન ેવધારે આધુન્નક અન ેટકાઉ શહેર 

બનાવી શકીએ છીએ.” 

- પૅટટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“આ એક નોંધપાત્ર કટટબદ્ધતા છે. બ્રેમ્પટન સ્ટ્વચ્છ પટરવહન પહેિોમાાં અગ્રણી છે, અને ટ્રાન્ઝિટ િત્યેની આ કટટબદ્ધતાથી આપણાાં 

રહેવાસીઓના જીવનની ગુણવત્તામાાં સધુારો આવશે. આપણાાં ટ્રાન્ઝિટ નટેવકષનુાં ઇિેન્ક્ટ્રટફકેશન હટરયાળુ શહેર બનાવવાની આપણી 

કાઉન્ઝસિની કટટબદ્ધતામાાં અગ્રતા ધરાવે છે.” 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://cib-bic.ca/en/canada-infrastructure-bank-will-invest-up-to-400-million-towards-the-city-of-bramptons-450-zero-emission-bus-expansion/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C2d92d2b7ebdb44334b3


 

 

- પૉિ ન્વસેંટ (Paul Vicente), િાદેન્શક કાઉન્ઝસિર, વોડ્સષ 1 અને 5; અધ્યક્ષ, પન્લિક વક્સષ એઝડ એઝજીનીયરરાંગ, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

“CIB ની કટટબદ્ધતા સારી રીતે જોડાયેિી, ટકાઉ, અને ઊજાષ-કાયષક્ષમ પટરવહન તાંત્ર અન ેસૌ માટે હટરયાળુ શહેર બનાવવા શહેરના સમપષણન ે

ટેકો આપ ેછે. અમ ેબ્રેમ્પટનમાાં રોકાણ િાવવા અમારા ન્હતધારકો સાથે કામ કરવાનુાં ચાિુ રાખવા આશાવાદી છીએ.” 

- ડેન્વડ બેટરક (David Barrick), ચીફ એડન્મન્નસ્ટ્ટ્રેટટવ ઓટફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“કાયમી િવાસ મોડેિને ઉપિલધ કરાવતા સુધારાઓ િાાંબા-ગાળાના ન્વકાસ માટ ેરીજીયન ઓફ પીિના હેતુઓ હાાંસિ કરવા અને આરોગ્યિદ 

અન ેરહવેા યોગ્ય સમુદાયો માટે ન્નણાષયક બને છે. 2027 સુધીમાાં બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ માટે 450 જેટિી િીરો-એન્મશન બસો ખરીદવા કનેડેા 

ઇઝરાસ્ટ્ટ્રક્ચર બેંકની $400 ન્મન્િયન સધુીની કટટબદ્ધતા પયાષવરણિક્ષી, સામાન્જક અન ેઆર્થષક ટકાઉપણાાંન ેઅગ્રતા આપીને ન્વકાસન ે

અનુકૂળ બનાવવાનો હેત ુધરાવતી પહેિનુાં એક આદશષ ઉદાહરણ છે.” 

- નાઝડો ઇઆન્નકા (Nando Iannicca), િાદેન્શક અધ્યક્ષ 

“હુાં આનાંટદત છુાં ક ેસીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની ZEB પહેિમાાં CIB મોટા પાયે રોકાણ કરી રહ્ુાં છે. આપણી ભાગીદારી બ્રેમ્પટનન ેહટરયાળુ શહેર 

બનાવવામાાં અન ેઆવનારી પેઢીઓ માટે વધારે સ્ટ્વચ્છ જાહેર પટરવહન પૂરાં પાડવામાાં મદદરૂપ થશ.ે આ મ્યુન્નન્સપિની માળખાગત સગવડનુાં 

આધુન્નકીકરણ કરવામાાં તફાવત િાવવાની એક ન્વપુિ તક છે. CIB કનેેડાવાસીઓ માટ ેજીવનની ગુણવત્તા સુધાર ેતવેા રોકાણો કરવાનુાં અને 

વધાર ેટકાઉ સમુદાયોને ટેકો આપવાનુાં ચાિુ રાખશ.ે” 

- ઍહ્રેન કૉરી (Ehren Cory), િમુખ અન ેCEO, કનેેડા ઇઝરાસ્ટ્ટ્રક્ચર બેંક 

“આપણાાં બાળકો માટ ેવધારે સાફ હવા, બહુ શાાંત સ્ટ્ટ્રીટ્સ, અને સરુન્ક્ષત પૃથ્વી – િક્ષ્ય આ છે. સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન સાથ ેભાગીદારી કરીને, 

કેનેડા ઇઝરાસ્ટ્ટ્રક્ચર બેંક બ્રેમ્પટનની સ્ટ્ટ્રીટ્સ પર 450 જેટિી નવી િીરો-એન્મશન બસો િાવવામાાં, દેશભરમાાં 5,000 વધ ુિીરો એન્મશન 

બસોની આપણી કટટબદ્ધતામાાં મદદરૂપ થશે. તે સારી નોકરીઓનુાં સજષન કરીને અન ેઅથષતાંત્રને શરૂ કરીને, આબોહવામાાં ફેરફારનો સામનો 

કરીને, અને વધાર ેસવષગ્રાહી સમુદાયો બનાવીન,ે ગવમઝેટ ઓફ કેનેડાની બધાાં કનેેડાવાસીઓના જીવનની ગુણવત્તા સુધારવાની યોજનાનો ભાગ 

છે.” 

- માનનીય કથૅેટરન મકૅેઝના (Catherine McKenna), ન્મન્નસ્ટ્ટર ઓફ ઇઝરાસ્ટ્ટ્રક્ચર એઝડ કમ્યુન્નટીસ 

-30- 

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 : 

િભજોત કૈંથ (Prabhjot Kainth) 

કોર્ડષનેટર, મીટડયા એઝડ કમ્યુન્નટી એઝગેજમેઝટ  

સ્ટ્ટ્રેટેજીક કમ્યુન્નકેશન  

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384134356|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z+CBkW0FVvN+YyCUNfVcR9tVXRWqgA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g=&reserved=0
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જુિી ડેિાર્ડષઝસ (Julie Desjardins) 

કેનેડા ઇઝરાસ્ટ્ટ્રક્ચર બેંક        

514-963-3478 | jdesjardins@cib-bic.ca   
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