
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்திற்காக  

கனடா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்ச்சர் பேங்க்-லிருந்து $400 மில்லியன் வதாகக  

வேறுெதற்கான  உறுதியளிப்பினை ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் வேற்றுெிட்டது  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூகை 21, 2021) – இன்கைய தினம்,  ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து 

அகமப்ேிற்கு 2027 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாக, உமிழ்வுகள் அைபெ இல்ைாத 450 (ZEBs) பேருந்துகள் 

க ொள்முதல் கெய்வதற்கு ஆதரொக  கனடா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்ச்சர் பேங்க் (CIB )-யிலிருந்து $400 

மில்லியன் வதாகக வேறுெதற்கான  உறுதியளிப்பினை ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் வேற்ைது; இதன்ேடி 

CIB ஆனது தங்களின் சம்மதத்கத வகாள்கக அளெில் அைிெிப்பு வசய்தது. 

இந்த ஒப்ேந்தத்தின்ேடி, CIB இன் நிதியளிப்ோனது, ZEB களின் ெரெிருக்கும் உயர்த்திய மூைதன வசைவு 

மற்றும் சாகைகளில் மின்னூட்டம் ஏற்றிக்க ொள்ளும் (ெொர்ஜிங்) உள்கட்டகமப்புக்கு ேங்களிக்கும். 

இதுவவ நகராட்சியுடனான CIB இன் மூன்ைாெது ZEB நிதியளிப்புக் ொை உறுதியளித்தலொகும், பமலும் 

கனடாெில் மின்சார போக்குெரத்து ொகனங்ககள முழுகமயாக மின்சாரமயமொக்குெதற்கான 

இன்றுெகரயிலொை மிகப்வோிய மாற்ைங்களில் ஒன்கை இது ஆதாிக்கிைது. 

அகனத்துவம மின்சாரமயமொக் ப்பட்ட வபருந்து ள் க ொண்ட கதொகுப்பொ  மாறுெது என்பது,  கார்ேன் 

தடம் பதிவனதக் குகைப்ேதற்கும் ேசுகம நகரத்கத உருொக்குெதற்குமொை நகரத்தின் கடப்பொடுககள 

உருொக்குகிைது. ZEB க்கள் நிகைத்துநிற் வல்ல போக்குெரத்து ொகனங்கள் ஆகும், மற்றும் அகெ 

எங்கள் சமூகத்திற்கு திைன் மிக் , இனைச்ெலற்ற அகமதியான மற்றும் தூய்கமயான ேயணத்கத 

ெழங்கும். 

2050 ஆம் ஆண்டுவொக் ில் ப்ராம்ப்ட்டனில் உருொக்கப்ேடும் GHGக்கள் 80 அளவிற்கு சதெிகிதம் 

குகைப்ேதற்கான நகரத்தின் ேயணத்தில், போக்குெரத்து ொகனங்களின் மின்மயமாக்கல் என்பது ஒரு 

முக்கியமான கமல்கல்ைாகும். தற்போது, ப்ராம்ப்ட்டன் வபருந்து வபொக்குவைத்து கதொகுப்பில் எட்டு 

பேட்டாி மின்சார பேருந்துகள் மற்றும் நான்கு பமல்நிகை சார்ஜர்கள் உள்ளன; இவற்றொல் ஆண்டுக்கு 

ஒரு பேருந்தில் சுமார் 235 டன் CO2 கவளிவிடுவது தடுக் ப்ேடுகிைது; இனவ Züm பேருந்துகளின் 133 

கைப்ேின-மின்சார வபருந்து ளின் கதொகுப்பில் அடங்கு ின்றை. 



 

 

ஒப்ேந்தத்தின் இறுதி நினலயொைது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சகே மற்றும் ேிராந்திய கவுன்சில் ஒப்புதலுக்கு 

உட்ேட்டது. சிஐேி (CIB) மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் ந ை நிர்வொ ம் ஆ ியனவ 2021 ஆம் ஆண்டின் 

இறுதிக்குள் நிதி வழங் ல் நினலனய அனடந்துவிடுவொர் ள் எை எதிர்ோர்க்கிைது. 

லின்கு ள் 

• ப்ைொம்ப்ட்டன் ந ருக் ொை முற்றிலும் உமிழ்வு இல்லொத 450 வபருந்து ள் எனும் நினலனய அனடய 

 ைடொ இன்ஃப்ைொஸ்ட்ைக்ச்ெர் வபங்க் $400 மில்லியன் கதொன  வழங்  உறுதி தந்திருக் ிறது 

(Canada Infrastructure Bank commits up to $400 million towards the City of Brampton’s 450 

zero-emission bus transition) 

அறிஞர் கூற்றுக் ள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் வபருந்து கதொகுப்பிற் ொை சிஐேி (CIB) யின் ேை மில்லியன் டாைர் நிதிக் ொை 

உறுதியளிப்னப ெரபெற்ேதில் வேருமிதம் வகாள்கிபைன். அடுத்த ஆறு ஆண்டுகளில் ப்ராம்ப்ட்டனின் 

சாகைகளில் அறவவ உமிழ்வு இல்லொத 450  பேருந்துககள க ொள்முதல் கெய்வதற் ொை எங்கள் 

குைிக்பகாளுடன் கனடாெில் போக்குெரத்தில் புரட்சிகய ஏற்ேடுத்தி ெருகிபைாம். ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு 

ேசுகம நகரம் ஆகும்; ஒன்றொ  இனைந்து, எங்கள் கார்ேன் தடம் பதிவனதக் குகைத்து இன்னும் நவீன 

மற்றும் நிகைத்துநிற் வல்ல நகரமாக ஆக்  எங் ளொல் முடியும். ” 

- பேட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"இது ஒரு குைிப்ேிடத்தக்க அர்ப்ேணிப்பு ஆகும். ப்ராம்ப்ட்டன் தூய்கமயான போக்குெரத்து 

முயற்சிக் ொை முனைப்பு னள வமற்க ொள்வதில் முன்ைைியில் இருக் ிறது; பமலும் 

போக்குெரத்துக்கான இந்த உறுதிவயற்பொைது, எங்கள் குடியிருப்ோளர்களின் ொழ்க்ககத் தரத்கத 

பமம்ேடுத்தும். ேசுகம நகரத்கத உருொக்குெதற்கான எங்கள் கவுன்சிலின் உறுதிவயற்பில் எங்கள் 

போக்குெரத்து வநட்வொர்க்கின் மின்மயமாக்கல் ஒரு முன்னுாிகம க ொண்ட விஷயமொகும். ” 

- ோல் ெிவசன்ட், ேிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; தகைெர், வோதுப்ேணி மற்றும் வோைியியல், 

ேிராம்ப்டன் நகரம் 

“நன்கு இகணக்கப்ேட்ட, நிகைத்து நிற் வல்ல, மற்றும் ஆற்ைல் திைன் க ொண்ட வபருந்து போக்குெரத்து 

அகமப்பு மற்றும் அகனெருக்கும் ேசுகமயான நகரம் ஆ ியவற்னற உருொக்குெதற்கான நகரத்தின் 

அர்ப்ேணிப்கே CIB இன் உறுதிவயற்பு ஆதாிக்கிைது. ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு முதலீட்கடக் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcib-bic.ca%2Fen%2Fcanada-infrastructure-bank-will-invest-up-to-400-million-towards-the-city-of-bramptons-450-zero-emission-bus-expansion%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2d92d2b7ebdb44334b3e08d94c6c7c7a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637624851699325733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dcTbjt26dBZiX29BkKBJ%2FnyArD8JL%2B5yBv34NtF5ZCQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcib-bic.ca%2Fen%2Fcanada-infrastructure-bank-will-invest-up-to-400-million-towards-the-city-of-bramptons-450-zero-emission-bus-expansion%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2d92d2b7ebdb44334b3e08d94c6c7c7a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637624851699325733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dcTbjt26dBZiX29BkKBJ%2FnyArD8JL%2B5yBv34NtF5ZCQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcib-bic.ca%2Fen%2Fcanada-infrastructure-bank-will-invest-up-to-400-million-towards-the-city-of-bramptons-450-zero-emission-bus-expansion%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2d92d2b7ebdb44334b3e08d94c6c7c7a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637624851699325733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dcTbjt26dBZiX29BkKBJ%2FnyArD8JL%2B5yBv34NtF5ZCQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcib-bic.ca%2Fen%2Fcanada-infrastructure-bank-will-invest-up-to-400-million-towards-the-city-of-bramptons-450-zero-emission-bus-expansion%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2d92d2b7ebdb44334b3e08d94c6c7c7a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637624851699325733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dcTbjt26dBZiX29BkKBJ%2FnyArD8JL%2B5yBv34NtF5ZCQ%3D&reserved=0


 

 

வகாண்டுெருெதற்காக ந ொின் வளர்ச்ெியில் எங்கள் ேங்குதாரர்களுடன் வதாடர்ந்து ேணியாற்றுவனத 

நாங்கள் எதிர்பநாக்குகிபைாம். ” 

- படெிட் ோாிக், தகைகம நிர்ொக அதிகாாி, ேிராம்ப்டன் நகரம் 

"நீண்ட காை ெளர்ச்சி மற்றும் ஆபராக்கியமான மற்றும் ைெித்து ொழக்கூடிய சமூகங்களுக்கான பீல் 

பிைொந்திய அனமப்பின் பநாக்கங்கனள அகடெதற்கு, நினலத்துநிற் வல்ல ேயண முனற ள் கிகடப்பது 

மிக முக்கியமான விஷயமொகும். 2027 ஆம் ஆண்டிற்குள் ப்ராம்ப்ட்டன் வபருந்து வபொக்குவைத்து 

அனமப்பில் அறவவ உமிழ்வு இல்லொத 450 பேருந்துகள் க ொள்முதல் கெய்ெகத ஆதாிப்ேதற்காக கனடா 

உள்கட்டகமப்பு ெங்கியிடமிருந்து 400 மில்லியன் கதொன யிலொை இந்த உறுதியளிப்பொைது,  

சுற்றுச்சூழல், சமூகம் மற்றும் வோருளாதாரம் நிகைத்து நிற் வல்ல தன்கமக்கு முன்னுாிகம அளிக்கும் 

ெககயிலொை ெளர்ச்சிகய ஏற்ேடுத்துெகத பநாக்கமாகக் வகாண்ட ஒரு முன்முயற்சியின் சிைந்த 

எடுத்துக்காட்டு ஆகும். ” 

- நாண்படா ஐவயன்னிக்கா, ேிராந்திய தகைெர் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ந ொின் ZEB முயற்சிக் ொ  CIB வேரும் முதலீடு வசய்ெதில் நான் பைவெமகடகிபைன். 

எங்கள் கூட்டாண்கமயொைது, ப்ராம்ப்ட்டன் ந னை ஒரு ேசுகமயான நகரமாக மாற்ைவும், வைவிருக்கும் 

பல தகைமுகைகளுக்கு தூய்கமயான வோது போக்குெரத்கத ெழங்கவும் இது உதவும். நகராட்சி 

உள்கட்டகமப்கே நவீனமயமாக்குெதில் ஒரு மாற்ைத்கத ஏற்ேடுத்த இது ஒரு ம த்தொை ொய்ப்பொகும். 

கனடொ நொட்டவர்களின் ொழ்க்ககத் தரத்கத பமம்ேடுத்துெதற்கும், நன்கு நிகைத்து நிற் வல்ல 

சமூகங்களுக்கு ஆதரெளிப்ேதற்குமொை முதலீடுககள,  சிஐேி (CIB ) வதாடர்ந்து கெய்துவரும். ” 

- எஹ்வரன் காாி, தகைெர் மற்றும் தகைகம நிர்ொக அதிகாாி, கனடா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்ச்சர் பேங்க்         

“தூய்கமயான காற்று, இனைச்ெல் இல்லொத அகமதியான ெொனலகள் மற்றும் எங்கள் குழந்கதகளுக்கு 

ோதுகாப்ோன ஒரு கிரகம் - அதுதொன் குைிக்பகாள். ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்துடன் கூட்டு பசருெதன் மூைம், 

நாடு முழுெதும் அறவவ உமிழ்வு ளற்ற 5,000 பேருந்துகள் என்னும் எங்கள் உறுதிப்ோட்டின் ஒரு 

அங் மொ , அறவவ உமிழ்வு ளற்ற 450 புதிய பேருந்துககள ப்ராம்ப்ட்டன் ந ை ெொனலகளுக்கு வகாண்டு 

ெர கனடா உள்கட்டகமப்பு ெங்கி உதவும். நல்ை பெகைககள உருொக்குெதன் மூைமும், 

வோருளாதாரத்கத உந்துதல் வசய்ெதன் மூைமும், காைநிகை மாற்ைத்கத சமாளிப்ேதன் மூைமும், பமலும் 

அகனவனையும் உள்கெர்க் ின்ற வன யிலொை சமூகங்ககள உருொக்குெதன் மூைமும், கைடொ நொட்டின் 

அனைத்து மக்களின் ொழ்க்ககத் தரத்கத பமம்ேடுத்துவதற் ொை,  கனடா அரசாங்க திட்டத்தின் ஒரு 

ேகுதியாகும் இது. ” 



 

 

- மாண்புமிகு பகத்தாின் வமக்வகன்னா, உள்கட்டகமப்பு மற்றும் சமூகங்கள் துகை அகமச்சர் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிகரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்ககளயும் 75,000 

ெணிக அகமப்புக்ககளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வோதுமக்ககள மனத்தில் கெத்பத 

வசய்கின்பைாம். ேைதரப்ேட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்ைனர், முதலீட்கட நாங்கள் ஈர்க்கிபைாம், 

வதாழில்நுட்ோீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுகமப் ேகடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ேதற்கான ேயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபைாம். ோதுகாப்ோன, நிகைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்ைிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நககரக் 

கட்டகமப்ேதற்கான ெளர்ச்சிப்ோகதயில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிபைாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

எங்களுடன் இகணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 
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