
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்காக மின்சார ொகனங்களுக்கான சார்ஜ் ஏற்றக்கூடிய 12 

புதிய நிலையங்கள் அறிெிக்கப்பட்டுள்ளன  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வசப்டம்பர் 15, 2020) – மின்சார ொகனங்களுக்கான 12 புதிய சார்ஜ் ஏற்றும் 

நிலையங்கலள, நான்கு கட்டிட ெசதிகளில் 2021 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாக அலமப்பதற்கான நிதிலய 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் வபறும் என்று நநற்று அறிெிக்கப்பட்டது.  (பீல் க்லளநமட் நசஞ்ச் 

பார்ட்னர்ஷிப்) மற்றும் நநச்சுரல் ாிநசார்சஸ் கனடா (Natural Resources Canada) ெின் புலக உமிழ்வு 

அறநெ இல்ைாமல் வசய்யும் திட்டம் ஆகியெற்றில், நகர நிர்ொகம் பங்நகற்றதன் ெிலளொக இந்த 

மின்சார சார்ஜ் ஏற்றும் நிலையங்கள் அலமயப்வபறெிருக்கின்றன. 

2019 ஆம் ஆண்டில் பசுலம நகரமாக இருப்பதாக ஒரு கடப்பாடு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது; 2050 ஆம் 

ஆண்டிற்குள்ளாக, நகருக்குள்ளாக உருொக்கப்படும் கிாீன்ஹவுஸ் நகஸ் (GHG) எனப்படும் புலக 

உமிழ்லெ 80 சதவீதம் அளவுக்கு குலறக்கும் இைக்கு வகாண்ட அண்டவெளிநிலை பற்றிய ஒரு அெசர 

நிலைலய ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சலப  ஒருமனதாக ஏற்றது.  மின்சார ொகனங்களுக்கான சார்ஜ் ஏற்றும் 

நிலையங்கள் அலமெது என்பது, இன்னும் அதிகம் நிலைத்து நிற்கெல்ை நபாக்குெரத்துக்கான வதாிவுகள் 

பற்றியும் அதன் ெிலளொக GHGக்கலளக் குலறப்பது பற்றியும் குடியிருப்புொசிகலள நயாசிக்க லெக்க 

உற்சாகப்படுத்தும்.  

இந்தப் புதிய மின்சார சார்ஜ் ஏற்றும் நிலையங்கள் பின்ெரும் நான்கு அலமெிடங்களில் நிறுெப்படும்: 

• நகஸ்ஸீ நகம்ப்வபல் ாிக்ாிநயஷன் வசன்டர் – 2 

• நைாஃபர்ஸ் நைக் ாிக்ாிநயஷன் வசன்டர்  – 2 

• சிங்க்ொகவ்ஸி வெல்வனஸ் வசன்டர்  – 4 

• ாிெர்ஸ்நடான் கம்யூனிட்டி வசன்டர்  – 4 

நகாின் மின்சார சார்ஜ் ஏற்றும் நிலையங்கள் பற்றிய நமலும் தகெல்களுக்கு ெருலக 

தரவும்: www.brampton.ca 

ெிலரொக படிப்பதற்கான கூற்றுக்கள் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில்,  நகர்ப்பகுதி முழுெதிலுமாக, நகராட்சிக்குச் வசாந்தமான பல்நெறு ொகன 

நிறுத்தம் வசய்யும் இடங்கள் மற்றும் கட்டிடங்களில், 53 மின்சார சார்ஜ் ஏற்றும் நிலையங்கள்  

நிலையங்கள் ஏற்வகனநெ உள்ளன;  இலெ நகாின் குடியிருப்புொசிகள் மற்றும் ெணிகர்களுக்கு,  

இன்னும் அதிகமான மின்சார ொகனகள் லெத்துக்வகாள்ள உதவுகின்றன. 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  மின்சார சார்ஜ் ஏற்றும் நிலையங்கள் வபாதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு 

இைெசமானலெ. எனினும், ெழக்கப்படியான ொகன நிறுத்தக் கட்டணம் வபாருந்தும். 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Electric-Car-Charging.aspx


 

 

• 2050 ஆண்டிற்குள்ளாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்குள்ளாக, GHGக்கலள 80 சதவீத அளவுக்கு   

குலறப்பவதன்று, 2019 ஜூன் மாதத்தில் இைக்கு லெக்கப்பட்டது; இலத அலடய,  நகர 

நிர்ொகம் பை எண்ணிக்லகயிைான நடெடிக்லககலள எடுத்து ெருகிறது; இதில் வஷாிடான் 

கல்லூாியுடன் (Sheridan College) கூட்டு நசர்ந்து கம்யூனிட்டி எனர்ஜி அண்ட் எமிஷன்ஸ் பிளான் 

{ Community Energy and Emissions Plan (CEERP)} ஒன்லற உருொக்குெதுவும் அடங்கும். 

• இலத அலமத்து முடித்தவுடன், நகராட்சி, உள்ளாட்சி அலமப்புக்கள் மற்றும் சமூக 

முன்நனற்றத்தில் பங்வகடுத்து பணிபுாிநொர் ஆகிநயாாின் முயற்சிகலள இலணத்து, மின்சக்தி 

திறன் நமம்படுத்தல், வபாருளாதார ெலகயில் கட்டுப்படியாகும் தன்லமலயக் 

வகாண்டுெருெதற்கான ெழிமுலறகள் உண்டாக்கப்படும்; இதன் மூைமாக மின்சக்தி திறன் 

நமம்படும், கிாீன் ஹவுஸ் புலக உமிழ்வு குலறயும், வபாருளாதார ாீதியான சாதகம் உருொகும், 

மின்சக்தி கிலடப்பது உறுதியாகும்;  அண்டவெளி நிலை மாற்றம் அலடெதில் வநகிழ்ொன 

தன்லம ஏற்படும். 

• நமயர் நபட்ாிக் ப்ரவுன் அெர்கள்,  அண்டவெளிநிலை மற்றும் சக்திக்கான உைகளாெிய 

நமயர்களின் உறுதிநயற்பு அலமப்பின் உறுப்பினராொர்; இந்த அலமப்பானது 

அண்டவெளிநிலை மாற்றத்திற்கு எதிரான நபாராட்டத்தில் 9,200 க்கும் நமைான நகரங்கள் 

வகாண்டபடி அதன் ெலகயில் உைகளாெிய முதன்முதைான கூட்டலமப்பாகும். 

பீல் க்லளநமட் நசஞ்ச் (Peel Climate Change) கூட்டுப்பணி வசய்தல் பற்றி  

பீல் க்லளநமட் நசஞ்ச் (Peel Climate Change) கூட்டுப்பணி என்பது பைதிட்டப்பணிகளில் 

ஒன்றிலணந்து வசயல்படுகின்ற, மற்றும் நிதியளிப்புக்கு உறுதி கூறுகின்ற அலமப்பாகும்;  உறுப்பினராக 

இருக்கின்ற நிறுென அலமப்புக்கள் ஒவ்வொன்றும், கிாீன்ஹவுஸ் புலக உமிழ்வுகலளக் குலறக்கவும் 

அண்டவெளிநிலை மாற்றத்திற்நகற்ப தங்கலள சாிவசய்துவகாள்ளவும் இது உதவும். 

கூட்டுப்பணியில் இருப்நபார்: 

• ாீஜன் ஆஃப் பீல் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

• கலிநடான் நகர நிர்ொகம் 

• கிவரடிட் நெல்லி நபாற்றிக் காக்கும் அலமப்பு (Credit Valley Conservation) 

• மிஸ்ஸிஸ்ஸாகா நகர நிர்ொகம் 

• நடாநரான் ட்நடா மற்றும் பிராந்திய நபாற்றிக் காக்கும் அலமப்பின் ஆலணயம் (The Toronto 

and Region Conservation Authority) 

 அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“அண்டவெளிநிலை மற்றும் சக்திக்கான உைகளாெிய நமயர்களின் உறுதிநயற்பு அலமப்பின் 

உறுப்பினராக இருக்கும் நான், ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்வகன மின்சக்தி சார்ஜ் ஏற்றுகின்ற 12 புதிய 

நிலையங்கள் அலமப்பதற்கான நிதியளிப்பு வபறுெதில் பரெசமலடகிநறன்.  உள்ளூர் ெலகயில் 

நிலைத்து நிற்கெல்ை நபாக்குெரத்து ெசதிகள் அதிகம் கிலடக்கப்வபறுகின்ற ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது,  



 

 

ஒரு பசுலம நகரமாகும்;  GHGக்கலள 80 சதவீத அளவுக்கு குலறப்பதற்கான நமது ைட்சியம் வகாண்ட 

இைக்கிலன நநாக்கி நாம் வதாடர்ந்து பணியாற்றுநொமாக.” 

- நபட்ாிக் ப்ரவுன், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“கனடா நாட்டின் GHG புலக உமிழ்வுகளில் பாதியளவு நகராட்சிகளில் இருந்து ஏற்படுெதால், நமது 

வீட்டில்/பகுதியில் இருந்து நமது கார்பன் வெளிெிடுதலைக் குலறப்பதற்கான ெழிகலள நாம்தான் 

வதாடர்ந்து கண்டுபிடித்தாகநெண்டும்.  பசுலமயான நகரமாக ஆக்குெதில் நமது பங்கிலன நாம் 

அலனெரும் வதாடர்ந்து வசய்யும்நபாநத, இந்தப்புதிய மின்சக்தி சார்ஜ் ஏற்றும் நிலையங்கள்,  நிலைத்து 

நிற்கெல்ை தன்லமலய நமது சமுதாயத்தினருக்கு இன்னும் எளிதானதாக ஆக்கிெிடும்.” 

- சார்வமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 7 மற்றும் 8, துலணத்தலைலமப்வபாறுப்பு, 

சமுதாய நசலெகள் அலமப்பு 

“பீல் கிலளநமட் நசஞ்ச் (Peel Climate Change Partnership) அலமப்புடன் நசர்ந்து நகர நிர்ொகம் 

பணிபுாிெதானது, எதிர்காை சந்ததியினருக்கு, இன்னும் பசுலம வகாண்ட மற்றும் ஆநராக்கியமான 

சுற்றுச்சுழல் வகாண்ட சமூகமாக உருொக்கி வகாடுப்பதற்கு பணியாற்ற நம்மால் முடிகிறது என்று 

அர்த்தமாகிறது. பீல் பிராந்தியம் முழுதுமாக கூட்டு நசருதல் இல்ைாமல் இந்த மின்சக்தி சார்ஜ் ஏற்றும் 

நிலையங்கலள அலமப்பது சாத்தியமாகி இருக்காது; சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு இல்ைாதெலகயிைான 

முடிவுகள் எடுக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகளுக்கு இது ஒரு எளிதான வதாிொகும்.” 

- வராவீனா சாண்ட்நடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள், 1 மற்றும் 5, தலைலமப்வபாறுப்பு, சமுதாய 

நசலெகள் அலமப்பு 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் முழுெதுமாக பல்நெறு இடங்களில் இருக்கும் நகராட்சி ொகன நிறுத்த இடங்களில் 

53  மின்சக்தி சார்ஜ் ஏற்றும்  நிலையங்கள் ஏற்வகனநெ இருக்கின்றன; அத்துடன்  இந்தப்புதிய  மின்சக்தி 

சார்ஜ் ஏற்றும்12   நிலையங்கலள அலமப்பது நமது சமூகத்தினுள்ளாக நிலைத்து நிற்கெல்ை 

நபாக்குெரத்து ெசதிகலள மக்கள் அலடயச் வசய்ெலத அதிகாிக்கும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஒரு பசுலம 

நகரமாக ஆெதற்காக துலண நிற்பதில், நம்முடன் கூட்டாக பணியாற்றுபெர்கள் மற்றும் 

குடியிருப்புொசிகளுடன் இலணந்து பணிபுாிெவதன நமது அலுெைர்கள் அர்ப்பணிப்பு 

வகாண்டிருக்கிறார்கள்.” 

- நடெிட் நபர்ாிக், தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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ஊடகத் வதாடர்பு 
நமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம்& சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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