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ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கும் டடாடரான்ட்டடா பியர்ஸன் ெிமான நிலையத்துக்கும் 

இலடயில் ஸூம் டபாக்குெரத்து இலைப்லபப் பற்றிய அறிெிப்பிலன நகர 

நிர்ொகம் வெளியிட்டிருக்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 3, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கும் டடாடரான்ட்டடா ெிமான நிலையத்திற்கும் 

இலடயிைான ெிலரொன டநரடி டபருந்து டபாக்குெரத்து ஏற்பாடு பற்றி அறிெிப்பதில் நகர நிர்ொகம் 

மகிழ்ச்சி வகாள்கிறது. தடம் எண் 505 ஸூம் வபாலெயர்ட் (Züm Bovaird) ெழித்தடமானது 2020 இன் 

இலையுதிர்காைத்தின்டபாது ெிமான நிலையம் ெலர நீட்டிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

2020 ஆம் ஆண்டின் ெரவு வசைவு திட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றம் இதற்கு 

ஒருமனதாக ஒப்புதல் ெழங்கியுள்ளது. இந்த நீட்டிப்பானது பிராந்தியத்திற்கு இலடயிைான 

டபாக்குெரத்து இலைப்லப டமம்படுத்தி, டடாடரான்ட்டடா பியர்ஸன் பகுதியிலிருந்து ெரும் 

ெசிப்பிடொசிகளுக்கு அல்ைது அங்கு வசல்ைெிருப்பெர்களுக்கு இன்னும் அதிக ெசதிலய 

ெழங்குெதுடன், இன்வனாவெஷன் காாிடார் (Innovation Corridor) உடனான ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 

வதாடர்புகளுக்கு டமலும் ெலு கூட்டுகிறது.  

பியர்ஸன் ெிமான நிலைய பகுதியானது, சுமார் 50,000 டபருக்கு டெலைொய்ப்பு ெழங்குகின்ற 400 க்கும் 

டமற்பட்ட நிறுெனங்கலளக் வகாண்டபடி மிகப்வபாிதும் சிக்கல்கள் நிலறந்ததுமான ஒரு பகுதியாகும். 

பியர்ஸன் பகுதியானது, ெிமானநிலைய டெலைொய்ப்பு மண்டைத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது, இதில் 

ப்ராம்ப்ட்டன், மிஸ்ஸிஸ்ஸாகா மற்றும் எட்டடாபிடகாக் ஆகியலெ அடங்குகின்றன மற்றும் 300,000 

க்கும் டமைான டபர்களுக்கு டெலை ொய்ப்புக்கலள ெழங்குகின்ற, கனடா நாட்டின் இரண்டாெது 

மிகப்வபாிய டெலை ொய்ப்பு ெழங்கும் பகுதியாகும். 

க்டரட்டர் டடாடரான்ட்டடா ஏர்டபார்ட்ஸ் அத்தாாிட்டி[Greater Toronto Airports Authority (GTAA)] இந்த 

புது ெழித்தடத்லத ெரடெற்கிறது, ஏவனனில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கும் ெிமான நிலையத்திற்கும் 

இலடயிைான டநரடி டபருந்து இயக்கம் வசய்ெலத டமம்படுத்துெது குறிப்பிடத்தக்க பைன்கலளத் 

தருகிறது என்று ஒரு ஆராய்ச்சி சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது. தடம் எண் 505 ஸூம் வபாலெர்ட் (Züm 

Bovaird) நீட்டிப்பானது ப்ராம்ப்ட்டனில் இருந்து ெிமான நிலையத்திற்கு பைிக்காக ெரும் பைியாளர்கள் 

இந்த வபாதுப் டபாக்குெரத்து ெசதிலய பயன்படுத்துெலத இரட்டிப்பாகக் கூடும். 

டடாடரான்ட்டடா பியர்ஸன் –இல், யு பி எக்ஸ்ப்ரஸ் (UP Express), ஆறு டிடிசி (TTC) ெழித்தடங்கள், 

நான்கு லமடெ (MiWay) ெழித்தடங்கள், இரண்டு  ஜி ஓ (GO) டபாக்குெரத்து  தடங்கள் மற்றும் க்டர 



 

 

வ ௌண்ட் (Greyhound) டபான்ற பிற பிராந்திய டசலெகள் உள்ளிட்ட டபாக்குெரத்து 

வநட்வொர்க்குகளுடன் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர டபாக்குெரத்து பயனீட்டாளர்கள் இலைய முடியும். 

ெிலரொன கூற்றுக்கள் 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ெரவு வசைவு திட்டத்தில் மாநகாின் டபாக்குெரத்து உள்கட்டலமப்லப 

டமம்படுத்துெதற்காக  1 சதவீத டமல்ொி ெிதிப்பு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 ெழித்தட எண் 505 ஸூம் வபாலெர்ட் (Züm Bovaird) நீட்டிப்பிற்கு  $1.75 மில்லியன் முதல் - 

$900,000 ெலர நகர நிர்ொகம் நிதியளிக்கும், மீதி, ொி- ெருொயில் சாிக்கட்டப்படும். 

 தற்டபாலதக்கு, 10,000 ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகளில் 13 சதவீதத்தினர் டடாடரான்ட்டடா 

சர்ெடதச ெிமான நிலையத்தில் பைிபுாியச் வசல்ெதற்காக வபாதுப் டபாக்குெரத்திலன 

உபடயாகிக்கிறார்கள். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள்  

 

“இன்டனாடெஷன் காாிடார் (Innovation Corridor) இன் ஒரு அங்கமாகவும் ெிமான நிலையப் 

பைியாளர்களில் வபரும் பங்கு ெகிப்பெர்களுமாக  இருந்தபடி,  நமது பிராந்தியத்தின் வபாருளாதார 

ெளர்ச்சிக்கு ஆதரெளிப்பதிலும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகள் டெலை ொய்ப்புக்கலள வபற்றிடுெதிலும் 

நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி வகாள்கிடறாம். சமுதாயடம முக்கியம் என்ற பாைியில்  2020 ஆண்டிற்கான ெரவு 

வசைவு திட்டமானது முக்கியமான முதலீடுகலளச் வசய்கிறது.” 

 

-       டபட்ாிக் ப்ரவுன், டமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டனில் இருந்து டடாடரான்ட்டடா பியர்ஸன்-க்கு பயைிகள் மற்றும் பைியாளர்கள் ஆகிய இரு 

தரப்பினரும் மிகவும் இைகுொக வசன்றலடய இன்லறய அறிெிப்பானது உதவும். 

உைகப்வபாருளாதாரத்தில் நான்கில் மூன்று பங்கு இருக்கும் திலசலய டநாக்கி நமது மக்கள் மற்றும் 

ெைிகத்லத திறம்பட இலைக்க நமக்கு டெண்டுெவதல்ைாம் ெலுொன தலரெழி டபாக்குெரத்து 

இலைப்புகடளயாகும். இந்தச் டசலெயானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மக்கலள ெிமான நிலையம் மற்றும் 

உைகின் இதர பகுதிகளுடன் இலைக்கும் முலறலய ெலுப்படுத்துகிறது .”   

 

-       ஸ்காட் வகால்லியர், உப தலைெர், ொடிக்லகயாளர் மற்றும் ெிமான நிலைய முலனயச் 

டசலெகள் , GTAA 

 

“ஒப்புதைளிக்கப்பட்ட 2020 ஆம் ஆண்டின் ெரவு வசைவு திட்டத்தில், டபாக்குெரத்து நீட்டிப்புக்கான, இது 

டபான்ற யுக்திாீதியான முதலீடுகள் அடங்குகின்றன;  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது ’ொய்ப்புகளுக்கான ஒரு 

நகரமாக’ ெிளங்குெலத உறுதிப்படுத்தும் ெிதமாக, நகர் மன்றத்தின் முன்னுாிலம வகாண்ட 

ெிஷயங்களுடன் இது ஒத்துப்டபாகிறது.  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ொசிகள் தங்களுக்கான டெலை 



 

 

ொய்ப்பிலன அலடயவும், பைியமர்த்துபெர்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகளின் திறலமலய 

உபடயாகித்துக்வகாள்ளவுமான உயர் தர டபாக்குெரத்து ெசதிகலளக் வகாண்டு டசர்ப்பலத இந்த ெரவு 

வசைவுத் திட்டம் டமம்படுத்துகிறது.” 

 

-       டடெிட் டபர்ாிக், தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கலளயும் 70,000 

ெைிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்டத 

வசய்கின்டறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

 

 

  

 

 

ஊடக வதாடர்பு MEDIA CONTACT 

டமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலைப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

Monika Duggal 

Coordinator, Media & Community Engagement 

Strategic Communication  

City of Brampton 

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