
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது புகக உமிழ்வு அறவெ இல்லாத வேருந்துகளுக்கு ஆதரெளிக்கும் 

ெிதமாக ெட அவமாிக்காெிவலவே  மிகப்வோிே மின்சாரப் வேருந்து தோாிப்பு வதாழிற்சாகலகே 

அகமக்க திட்டம் ெகுத்துள்ளது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 12, 2020) –   ஜூன் 10, 2020 அன்று, ப்ராம்ப்ட்டன் வேருந்து 

வோக்குெரத்து வசகெேில்  முழுகமோக மின்சாரத்தில் இேங்கும் வேருந்துகளுக்கான ேராமாிப்பு 

மற்றும் நிறுத்துமிடங்களுக்கான ேணிமகன அகமக்கும் திட்ட்த்திற்கு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சகே 

ஒப்புதல் அளித்தது; இது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்கத ேசுகம நகரமாக இருக்க கெப்ேதற்கான 

உறுதிப்ோட்டிகன எடுத்துக்காட்டுகின்ற ஒரு கமல்கல் ஆகும். ப்ராம்ப்ட்டன் வேருந்து 

வோக்குெரத்தின் இந்த மூன்றாெது ேணிமகனோனது, எதிர்காலத்தில்  புகக உமிழ்வு அறவெ 

இல்லாத, முழுக்க முழுக்க மின்சார வேருந்துககள மட்டுவம வகாண்டேடி இருக்கும் ெககேில் 

கட்டப்ேட்ட, ெட அவமாிக்காெின் மிகப்வோிே புதிே வேருந்து ேணிமகனகளில் ஒன்றாக 

இருக்கும். 

 

இந்த புதிே ேணிமகனோனது  2022 ஆம் ஆண்டு வதாடங்கி இரண்டு கட்டங்களாக 

நிர்மாணிக்கப்ேட  இலக்கு கெக்கப்ேட்டுள்ளது; இதில் கட்டம் 1 என்ேது 2024 ஆம் ஆண்டின் 

ேிற்ேகுதிேில் நிகறெகடயும் என மதிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது. புதிே ேணிமகனேின் கட்டம் 1 சுமார் 

250 வேருந்துகளுக்கு இடமளிக்கும் என்று எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது; 2 ஆம் கட்டம் கூடுதலாக 188 

வேருந்துகளுக்கு இடமளிக்கும் என்று எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது. ஆகவமாத்தம் 438 வேருந்துகள். 

முழு மின்மேமாக்கல் வதகெகள் உள்ளிட்ட இந்த ேணிமகனகே நிர்மாணிப்ேது என்ேது, 

அரசாங்கத்தின் ேிற மட்டங்களிலிருந்து நிதியுதெிகேப் வேறுெகதச் சார்ந்து உள்ளது. 

 

ெடிெகமப்பு-வசேல்முகற மற்றும் வதகெோன நிதி கிகடக்கும் தன்கமக்கு ஏற்ே அகமே 

ெிருக்கும் இந்தப் ேணிமகனேில் அடங்கும் அம்சங்கள் ேின் ெருமாறு, ஆனால் இகெ மட்டுவம 

அல்லாதனவும் இருக்கலாம்: 

 

• புகக-உமிழ்வு அறவெ இல்லாத, வேட்டாிேில் இேங்குகின்ற-மின்சார வேருந்துககள 

இேக்க, உேர் ஆற்றல் வகாண்ட (600 கிவலாொட்-ஹெர்) வமல்நிகல ோன்ட்வடாகிராப் 

ோணிேிலான சார்ஜர்கள் மற்றும்/அல்லது இரவு வநரத்தில் மின்சார ேிளக்-இல் வசருகி 

சார்ஜ் ஏற்றிக்வகாள்ளும் ெககேிலான சார்ஜர்கள். 



 

 

• புகக-உமிழ்வு அறவெ இல்லாத, வேட்டாிேில் இேங்குகின்ற,மின்சார வேருந்துககள 

இேக்க, எதிர்காலத்தில் அகமே இருக்கும் கஹட்ரஜன் வசமிப்பு வகாள்கலன்கள் மற்றும் / 

அல்லது கஹட்ரஜன் உற்ேத்திக்கான கருெிககளக் கருத்தில் வகாள்ெது. 

• உச்ச-ேட்ச மின்சார வசமிப்பு மற்றும் புத்திசாலித்தனமான மின்சார க்ாிட் (grid)  

வமலாண்கம உள்ளிட்ட, இேன்றெகரேிலான ஆற்றல் வசேல்திறகன 

ெழங்கும்ெககேிலான,  ஆன்-கசட் மின்சக்தி வசமிப்பு திறன். 

• மின்சார வேருந்துகள் அகனத்துக்கும் வதகெோன மின் வதகெக்கு துகண நிற்கும் 

ெககேில், துகண மின்நிகலேங்கள் (எ.கா. 20 வமகாொட்). 

• ேராமாிப்பு ேிாிெில் உேர் மின்னழுத்த அகமப்புகளின் ேழுது நீக்கலுக்கு உதவும் 

ெககேில், ேணிமகனேில்  இதற்வகன அர்ப்ேணிக்கப்ேட்ட ேகுதிகள்; மற்றும் முழுக்க 

முழுக்க  மின்சாரத்தில் இேங்கும் வேருந்துகள் அகனத்கதயும் ஆதாிக்க வதகெோன 

சிறப்பு ேராமாிப்பு உேகரணங்கள் மற்றும் கருெிகள். 

 

இந்த ேணிமகன கட்டுமானம் வசய்ெதில், முதல் கட்டத்தில் மின்மேமாக்கல் வதகெகளுக்கான 

தற்வோகதே உேர்ந்தேட்ச வசலவு மதிப்பீடானது $ 120- $ 150 மில்லிேன் ஆகும். இதில் புகக-

உமிழ்வு அறவெ இல்லாத ேல வேருந்துககள அறிமுகம் வசய்து, வகாள்முதல் வசய்ேத் 

வதகெோன கூடுதல் முதலீடுகள், அல்லது சாகலகளில் உள்ள மின்சார்ஜர்கள் மற்றும் ேெர் 

கிாிட் வமம்ோடுகள் வோன்ற வசாத்துக்கள் அல்லாமல் இன்னும் வதகெப்ேடும் கூடுதல் 

உள்கட்டகமப்பு ஆகிேெற்றின் மதிப்பு  இதில் வசரெில்கல. 

 

ெளர்ச்சிக்கான புதிே வேருந்துகள் மற்றும் மாற்றி கெப்ேதற்கான வேருந்துகள் அவ்ெப்வோது 

ொங்கப்ேடும்; இது எப்ேடிவேன்றால், கனடா உள்கட்டகமப்பு திட்ட (ICIP) த்தில் முதலீடு 

வசய்ேப்ேடுதல்  மற்றும் ேிற நிதிகள் உள்ேட ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு என்ன 

வதகெ என்ேதற்கான முன்கூட்டிே மூலதனத் வதகெ ேற்றிே கணிப்பு, மற்றும் அெற்றுக்கான 

ெரவு வசலவுத் திட்டங்கள் அங்கீகாிக்கப்ேடுதல் ஆகிேெற்றின் அடிப்ேகடேில் வசய்ேப்ேடும்; 

அப்ேடி ொங்கப்ேட்ட மின்சார வேருந்துகள் அந்தந்த இடத்தில் இேங்க அறிமுகப்ேடுத்தப்ேடும். 

 

இந்தப் புதிே ேணிமகனக்கான ெடிெகமப்பு வசய்தல் மற்றும் நிதியுதெி வேறுெதில் முன்வனறிச் 

வசல்ெதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சகேயும் வநருக்கமாக 

இகணந்து வசேல்ேடுகின்றன. தற்வோதுள்ள ேேணிகள் எண்ணிக்கக, கடந்த மூன்று 

ஆண்டுகளில் ஏற்ேட்ட மக்கள் வதாகக ெளர்ச்சி, மற்றும் எதிர்கால ெளர்ச்சிகேக் கணித்தல், 

ஆகிேெற்றின் அடிப்ேகடேில், இந்த புதிே வோக்குெரத்து வேருந்து ேணிமகனோனது, 

ப்ராம்ப்டனுக்கு மிக முக்கிேத்துெம் ொய்ந்த ஒன்றாக இருக்கும். 

 

இந்த மூன்றாெது ேணிமகன மீதான அறிக்கககேப் ேற்றிவமலும் வதாிந்துவகாள்ள இங்கு க்ளிக் 

வசய்ேவும் .  

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20200603cw_Agenda.pdf


 

 

ேின்புலம் – 2021 ஆம் ஆண்டில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு ெரெிருக்கின்ற மின்சாரப் 

வேருந்துகளுக்கான முன்வனாட்ட திட்டப்ேணி 

 

வேருந்து வோக்குெரத்தில் ஒரு கமல் கல்லாக ெிளங்குகின்ற  ோன்-கனடிேன்  மின்சார வேருந்து 

வசய்முகறெிளக்கம் மற்றும் ஒருங்கிகணப்புக்கான வசாதகன முேற்சிகே, வமேர் வேட்ாிக் 

ேிரவுன் அெர்கள் 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூகல மாதம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சகே சார்ோக  

ெரவெற்றார்; இதில் கனடா அரசு வமற்வகாண்ட  முதலீடானது ஒரு குறிப்ேிடத்தக்க 

ெிஷேமாகும். 

 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிகல மாற்றத்திற்கான அகமச்சராகிே மாண்புமிகு வகத்தாின் 

வமக்வகன்னா அெர்கள், இந்த முன்வனாடி திட்டத்தின் முதல் கட்டத்திற்கு 11.15 மில்லிேன் 

டாலர் நிதியுதெி அறிெித்தார்; இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் வேட்டாி மின்சார வேருந்துககள 

ோிவசாதகன வசய்யும். 

 

 உலகளாெ, தனது ெககேில் முதலாெதாகிே இந்த ஒருங்கிகணப்பு திட்டமானது, 

இெர்களுகடே கூட்டு முேற்சிேின் ெிகளொகும்: ப்ராம்ப்ட்டன் வேருந்து வோக்குெரத்து, 

மற்றும் கவனடிே நகர்ப்புறப் வோக்குெரத்து ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுேிடிப்பு கூட்டகமப்பு 

(CUTRIC), முழுக்க முழுக்க மின்சார வேருந்துகளின் உற்ேத்திோளர்களாகிே நியூ ஃப்களேர் 

இண்டஸ்ட்ாீஸ், மற்றும் வநாொ ேஸ் நிறுெனம்,  மின்சார சார்ஜ் ஏற்றுெதற்கான நிகலேங்கள் 

தோாிப்ேெர்களாகிே ஏேிேி மற்றும் சீவமன்ஸ் நிறுெனங்கள். முன்வனப்வோதும் இருந்திருக்காத 

இந்த முேற்சிேில்  அரசின்  ேல அதிகார நிகலகள், வேருந்து மற்றும் சார்ஜர் உற்ேத்திோளர்கள், 

கட்டகமப்பு ஒருங்கிகணப்ோளர்கள், கல்ெிோளர்கள் மற்றும் நிதி ேங்களிப்ோளர்ககள 

ஒன்றாக இகணத்து,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் மின்சார வேருந்துகள் இேக்குெகத 

நடமுகறப்ேடுத்தவுள்ளனர். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் வேருந்து வோக்குெரத்து என்ேது சுற்றுச்சூழகலப்வோற்றி ேராமாிப்ேதில் ஒரு 

முன்னணி அகமப்ோக உள்ளது;  125 எண்ணிக்கக வகாண்ட டீசல்-எலக்ட்ாிக் கலப்ேின ஸூம் 

வேருந்துகள் வகாண்ட இதன் வதாகுப்ேில், இன்கறே வததிக்கு,  இகெ (மின்சார வேருந்துகள்) 28 

சதவீதத்கத ேிரதிநிதித்துெப்ேடுத்துகின்றன. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ நிகலோனவதாரு வோக்குெரத்து ெசதிகேப் வோருத்தெகர, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் முன்னணி 

ெகிக்கிறது. கனடா நாட்டின்  புதுகம ேகடக்கும் ோகதேில், ப்ராம்ப்ட்டனின் நிகலகே 

நிகலநாட்டுெதற்கு நன்கு இகணக்கப்ேட்ட, நீடித்து நிகலக்கெல்ல  வோக்குெரத்து 

வநட்வொர்க் முக்கிேமானது; இதுவோன்ற முன்வனாக்கு சிந்தகன வகாண்ட கவுன்சிலின் ஒரு 

அங்கமாக இருப்ேதில் நான் வேருகமப்ேடுகிவறன். எங்கள் காலநிகல மாற்ற இலக்குககள 



 

 

அகடெகத வநாக்கி நமது நகரத்கத  வசலுத்த, இந்த உறுதிோன வசேல்ேடிகள் உதவுகின்றன; 

வசகெேில் ஈடுேடுத்தப்ேடும் வேட்டாி-மின்சார வேருந்து ஒவ்வொன்றின் மூலமாக, ஆண்டுக்கு 

சுமார் 235 டன் கார்ேன்-கட-ஆக்கஸட் உமிழ்வுகள் ெராமல் தடுக்கப்ேடுகின்றன.  

ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு புகக உமிழ்வு அறவெ இல்லாத வேருந்துககள வகாண்டுெருெதற்கும், எங்கள் 

குடிேிருப்புொசிகளுக்கு  சிறந்தவதாரு வோக்குெரத்து அகமப்கேக் வகாண்டு வசகெ 

வசய்ெதற்கும், நாங்கள் கூட்டு  அரசாங்கத்துடன் எங்கள் கூட்டுறகெத் வதாடர்கிவறாம். ” 

- வேட்ாிக் ப்ரவுன், வமேர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ எதிர்காலத்தில் தனது ெககேில் ஒரு முழுகமோன மின்சார வோக்குெரத்து வேருந்து ெசதிகே 

உருொக்குெது, மற்றும் முழுக்க முழுக்க புகக உமிழ்வு அறவெ இல்லாத வேருந்துகள் வகாண்ட 

வதாகுப்ேிற்கு மாறுெது ஆகிே இவ்ெிரண்டும்,  கார்ேன் தடம் இல்லாமல் வோகச் வசய்ெதற்கும் 

ேசுகம நகரத்கத உருொக்குெதற்குமான கவுன்சிலின் உறுதிப்ோட்டுக்கு ெலுச்வசர்க்கிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டனில் இப்வோது உருொகும் புகக உமிழ்கெ 2050 ஆம் ஆண்டில் 80 சதவீதம் 

அளவுக்கு, குகறப்ேதற்கான எங்கள் கிாீன்ஹவுஸ்-ஐ வநாக்கிே ேேணத்தில் இது ஒரு கமல்கல் 

ஆகும்.” 

- வராவீனா சான்ட்வடாஸ், வோராந்திே கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 1 & 5; Chair, சமுதாே 

வசகெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, ஒரு நிகலத்து நிற்கெல்ல, மற்றும் ஆற்றல் திறன் வகாண்ட வேருந்து 

வோக்குெரத்து கட்டகமப்கே உருொக்குெதற்கு, புதுகமோன மற்றும் நகடமுகற தீர்வுககளக் 

கண்டறிெதில் உறுதிோக உள்ளது. இதுவெ கவுன்சிலுக்கு தகலோே ெிஷேமாகும், வமலும் 

புகக உமிழ்கெக் குகறத்து ேசுகம இல்லம் ஆக்குெதற்கும் , எாிசக்தி ோதுகாப்கே உறுதி 

வசய்ெதற்கும், வோருளாதார ேலன்ககள ஏற்ேடுத்துெதற்கும், மற்றும் காலநிகல மாற்றத்தில் 

எதிர்ப்புக்கான ெிடாமுேற்சிகே அதிகாிப்ேதற்கும் நாங்கள் வதாடர்ந்து ெழிககள உருொக்கி 

ெருகிவறாம். ” 

- வடெிட் வேர்ாிக், தகலகம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிகரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்ககளயும் 70,000 

ெணிக அகமப்புக்ககளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாிேத்திலும் வோதுமக்ககள மனத்தில் கெத்வத 

வசய்கின்வறாம். ேலதரப்ேட்ட சமுதாேத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வசர்க்கின்றனர், முதலீட்கட நாங்கள் ஈர்க்கிவறாம், 

வதாழில்நுட்ோீதிேில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிேிலான புதுகமப் ேகடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ேதற்கான ேேணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிவறாம். ோதுகாப்ோன, நிகலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆவராக்கிேமிக்க ஒரு நககரக் 



 

 

கட்டகமப்ேதற்கான ெளர்ச்சிப்ோகதேில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிவறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிேெற்றில் 

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