
 

 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

  

  ملین کا عہد حاصل کر لیا ہے 400$سٹی آف برامپٹن نے کینیڈا انفراسٹرکچر بینک کی جانب سے برامپٹن ٹرانزٹ کے لیے 

( نے باضابطہ طور پر اپنے معائدے کا اعالن CIBآج، سٹی آف برامپٹن اور کینیڈا انفراسٹرکچر بینک ) –  ( 2021جوالئی  21برامپٹن، آن )
( کی خریداری میں معاونت کرنے  ZEBsصفر اخراج والی بسوں ) 450تک  2017برامپٹن ٹرانزٹ کی  CIBکر دیا ہے، جس کے تحت 

 ملین کا عہد کر رہا ہے۔  $400کے لیے 

اور سڑکوں پر چارجنگ سے متعلقہ انفراسٹرکچر کے بڑے ابتدائی خرچ کو اٹھانے  ZEBsکی جانب سے رقم  CIBاس معائدے کے تحت، 
کی فائنانسگ کے لیے تیسرا وعدہ ہے اور کینیڈا میں عوامی نقل و حمل کے   ZEBکا مینوسپلٹی کے ساتھ  CIBمیں مدد دے گی۔ یہ 

 الیکٹرک ذرائع پر اب تک کی سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک کو ممکن بنا رہا ہے۔ 

نے کے  بسوں کے ایک پوری طرح الیکٹرک فلیٹ پر منتقل ہونا سٹی کے اپنے کاربن فُٹ پرنٹ کو کم کرنے اور ایک ماحول دوست شہر بنا
نقل و حمل کی قابل استحکام گاڑیاں ہیں، جو ہماری کمیونٹی کو مٔوثر، خاموش اور صاف سفر کی  ZEBs۔ وعدوں کی جانب ایک قدم ہے

 سہولت فراہم کریں گی، 

فیصد کم کرنے کے سٹی   80تک  2050کو  GHGsنقل و حمل کی گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کرنا برامپٹن میں پیدا ہونے والی 
بیٹری سے چلنے والی آٹھ بسیں اور چار فر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ موجودہ طور پر، برامپٹن ٹرانزٹ کے فلیٹ میں کے س

ہائیبرڈ الیکٹرک فلیٹ کا حصہ   133فی بس بچاتے ہیں؛ جو زوم بسوں کے  2COٹن  235باالئی چارجرز ہیں، جو ہر سال تقریبًا 
 ہیں۔

اور سٹی آف برامپٹن  CIBحتمی معائدے کے لیے برامپٹن سٹی کونسل اور ریجنل کونسل کی جانب سے منظوری کی ضرورت ہو گی۔ 
 کے اختتام تک معاشی طور پر ایک حتمی نقطے پر پہنچنے کی توقع رکھتے ہیں۔ 2021

 لنکس 

ملین تک کی رقم کا   $400صفر اخراج والی بسوں پر منتقلی کے لیے    450برامپٹن کی  کینیڈا انفراسٹرکچر بینک نے سٹی آف  •
 وعدہ کر لیا

 اقتباسات 

کی جانب سے برامپٹن ٹرانزٹ کے لیے کئی ملین ڈالر کے وعدے کو خوش آمدید کہنے پر فخر ہے۔ ہم اگلے چھ سالوں میں  CIB"مجھے 
تک صفر اخراج والی بسیں خرید کر النے کے اپنے ہدف کے ساتھ کینیڈا میں نقل و حمل میں انقالب ال رہے   450برامپٹن کی سڑکوں پر 

ہے اور ایک ساتھ مل کر، ہم اپنا کاربن فُٹ پرنڈ کم کر سکتے ہیں اور ایک مزید جدید اور قابل استحکام  ہیں۔ برامپٹن ایک ماحول دوست شہر
 شہر بن سکتے ہیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

کے لیے یہ وعدہ   "ایک ایک بڑا وعدہ ہے۔ برامپٹن نقل و حمل کے ماحول دوست اقدامات میں رہنماء کردار کا حامل ہے اور ہماری ٹرانزٹ
ہمارے رہائشیوں کا معیار زندگی مزید بہتر بنائے گا۔ اپنے ٹرانزٹ نیٹ ورک کو بجلی پر منتقل کرنا ہماری کونسل کے ماحول دوست شہر  

 بننے کے عزم میں ایک ترجیح ہے۔" 

 برامپٹن: چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -
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"CIB   کا عہد سٹی کی ایک اچھی طرح مربوط، قابل استحکام اور توانائی کی بچت کرنے والے نقل و حمل کے نظام اور تمام لوگوں کے
لیے مزید ماحول دوست شہر بنانے کی وقفیت میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ ہم برامپٹن میں سرمایہ کاری النے کے لیے اپنے اہم فریقین کے  

 کرنا جاری رکھنے کے لیے پرامید ہیں۔" ساتھ کام

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

"سفر کے قابل استحکام ماڈلز کو ممکن بنانے والی بہتریاں طویل مدتی بڑھوتری اور صحت بخش اور قابل رہائش کمیونٹیوں کے لیے ریجنل  
بسوں کی خریداری میں برامپٹن ٹرانزٹ کی   450تک صفر اخراج والی  2027ں۔ آف پیل کے اہداف کے حصول میں کلیدی حیثیت رکھتی ہی 

ملین ڈالر تک کی رقم کا یہ وعدہ ایک ایسے قدم کی بہتر مثال ہے، جس   $400مدد کرنے کے لیے کینیڈا انفراسٹرکچر بینک کی جانب سے 
 اور معاشی استحکام کو ترجیح بناتا ہے۔"کا مقصد ایک ایسے طریقے سے بڑھوتری کا حصول ہو، جو ماحولیاتی، معاشرتی 

 نینڈو ایانیکا، ریجنل چیئر  -

انیشیئیٹو میں بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ہماری شراکت داری   ZEBسٹی آف برامپٹن کے   CIB"مجھے اس بات پر بےحد خوشی ہے کہ 
ئع آمد و رفت فراہم کرنے میں برامپٹن کی مدد  برامپٹن کو ایک ماحول دوست شہر بننے اور آنے والی نسلوں کو زیادہ صاف عوامی ذرا

ایسی سرمایہ   CIBکرے گی۔ یہ بلدیاتی انفراسٹرکچر کو جدید بنیادوں پر استوار کرنے میں حقیقی کردار ادا کرنے کا ایک بڑا موقع ہے۔ 
 کام کمیونٹیوں کی معاونت کریں۔" کاریاں کرنا جاری رکھے گا، جو کینیڈیئنز کے لیے معیار زندگی کو بہتر کریں اور زیادہ قابل استح

 ایہرن کوری، پریزیڈنٹ اینڈ سی ای او، کینیڈا انفراسٹرکچر بینک -

یہی ہمارا ہدف ہے۔ سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شراکت داری   –"صاف تر ہوا، خاموش تر سڑکیں اور ہمارے بچوں کے لیے ایک محفوظ دنیا 
نئی بسوں کو برامپٹن کی سڑکوں پر النے میں مدد دے گا اور پورے ملک میں  450کر کے، کینیڈا انفراسٹرکچر بینک صفر اخراج والی 

مزید بسوں کے وعدے کو تکمیل کے قریب الئے گا۔ یہ سب نوکریاں پیدا اور معیشت کو تیزی سے شروع کر   5,000صفر اخراج والی 
کے، ماحولیاتی تبدیلی سے لڑ کر اور زیادہ مشمول کمیونٹیاں بنا کر کینیڈا کے تمام باشندوں کے لیے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے  

 حکومت کینیڈا کے منصوبے کا حصہ ہے۔" 

 ہ کیتھرین میک کینا، منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز محترم -
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سے زائد کاروباروں کا گھر   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

م ٹیکنالوجی اور ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہ ہے۔
ندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹردوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 پربجوت کینتھ

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن 
Prabhjot.Kainth@brampton.ca |3426 -874-905 

 
 جولی ڈیسجارڈنز

        کینیڈا انفراسٹرکچر بینک

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