
 

 

 

 உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

நிலைத்து நிற்கெல்ை, இன்னும் அதிகமாக இலைத்தபடியான ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகலரக் கட்டலமக்க கூட்டு பைி வெய்தல்  

நகர நிர்ொகமானது கூட்டு அரொங்கத்திடமிருந்து $45.3 மில்லியன் வதாலகலயயும் மற்றும் 

மாகாை அரொங்கத்திடமிருந்து $37.8 மில்லியன் வதாலகலயயும், வபாதுப்பபருந்து 

பபாக்குெரத்து உள்கட்டலமப்பு நிதியாக வபறுகிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூலை 28, 2020) – இன்லறய தினம், பமயர் பபட்ாிக் ப்ரவுன் அெர்களும் மற்றும் 

நகர ெலபயும் பெர்ந்து, கனடா அரசு மற்றும் ஒன்ட்படாிபயா அரொங்கத்தினால் குறிப்பிடத்தக்க 

ெலகயில்  முதலீடு வெய்யப்படுெலத ெரபெற்றனர்; இந்த முதலீடானது, ப்ராம்ப்ட்டனில் வபாதுப் 

பபருந்து பபாக்குெரத்து உள்கட்டலமப்பிற்கு பநரடியாக ஆதரெளிக்கும். 

பப்ளிக் ட்ரான்ெிட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்ச்ெர் ஸ்ட்ாீம்(Public Transit Infrastructure Stream (PTIS)) மூைமாக 

நான்கு திட்டப்பைிகளுக்காக கனடா அரசு 45.3 மில்லியன் டாைர்கலள முதலீடு வெய்ெதாக 

உள்கட்டலமப்பு மற்றும் ெமூகங்களுக்கான அலமச்ெர் மாண்புமிகு பகத்தாின் வமக்வகன்னா அறிெித்தார். 

அலமச்ெர் வமக்வகன்னா அெர்களின் அறிெிப்லபத் வதாடர்ந்து, இந்தப் வபாது பபாக்குெரத்து 

உள்கட்டலமப்பு திட்டப்பைிகளுக்காக, ஒன்ட்படாிபயாெின் உள்கட்டலமப்பு அலமச்ெராகிய 

மாண்புமிகு ைாவ்ாி ஸ்காட் அெர்களின்  ொர்பாக, ெிறு ெைிகம் மற்றும் ெிெப்பு நாடா (அரசு 

அலுெைகங்களில் பைிகள் வெய்ெதில் தாமதமாகும்) தன்லமலய குலறப்பதற்கான இலை அலமச்ெரும், 

ப்ராம்ப்ட்டன் வதற்கு பகுதிக்கான மாகாை நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமாகிய, மாண்புமிகு பிரப்மீத் ெிங் 

ெர்க்காாியா அெர்கள், ஒன்ட்படாிபயா அரொங்கம் தனது பங்களிப்பாக 37.8 மில்லியனுக்கும் அதிகமான 

வதாலக அளிப்பதாக அறிெித்தார். 

கனடா உள்கட்டலமப்பு திட்டத்தில் கூட்டாக மூதலீடு வெய்ெதன் மூைமாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம்  

$30.2 மில்லியனுக்கும் பமைாக பங்களிக்கிறது. 

திட்டப்பைிகளில் அடங்குபலெ: 

• 2020-2021 பபருந்துகலள மாற்றி லெத்தல்: இருக்கும் பெலெகலள அப்படிபய பபணுெதற்காக, 

ெழக்கமாக ஓடிக்வகாண்டிருக்கும் பபருந்துகள் பபாைபெ, 32 பபருந்துகலளக் வகாள்முதல் வெய்து 

பெலெயில் ஈடுபடுத்திெிட்டு, பலழய பபருந்துகலள பெலெயிலிருந்து ஓய்வு வகாடுத்து 

அகற்றுதல். 

o கூட்டு அரொங்க நிதியளிப்பு  : $9,132,000 

o மாகாை அரொங்க நிதியளிப்பு : $7,609,239 



 

 

o நகராட்ெி நிதியளிப்பு   : $6,088,761 

• 2020-2024 பபருந்துகலள புனரலமப்பு வெய்தல் : ெழக்கமாக ஓடிக்வகாண்டிருக்கின்ற 300 

பபருந்துகலள புனரலமத்தல்; பழுதுபார்த்தல் மற்றும் எஞ்ெின், ெஸ்வபன்ஷன்கள் மற்றும் 

பிபரக்குகள் பபான்ற பாகங்கலள மாற்றி லெத்தல் ஆகியலெ இதில் அடங்கும். 

o கூட்டு அரொங்க நிதியளிப்பு  : $22,243,218 

o மாகாை அரொங்க நிதியளிப்பு : $18,534,161 

o நகராட்ெி நிதியளிப்பு   : $14,830,666 

• பபருந்துகளின் உள்ளாக அலமந்திருக்கும் பகமிராக்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் வீடிபயா பதிவு 

ொதனங்கலள மாற்றி லெத்தல்: ஒட்டு வமாத்த பபருந்து வதாகுப்பிற்குள்ளும் புதிய 

வதாழில்நுட்பத்லதக் வகாண்டு ெருதல். 

o கூட்டு அரொங்க நிதியளிப்பு  : $2,000,000 

o மாகாை அரொங்க நிதியளிப்பு : $1,666,500 

o நகராட்ெி நிதியளிப்பு   : $1,333,500 

• டவுண்டவுன் பபருந்து பபாக்குெரத்து  ெந்திப்பு லமயம்: இப்படியான ஒரு பபருந்து வதாகுப்பு 

லமயமானது பபருந்துகள் ொிலெகட்டி நிற்பதற்கான அதிக எண்ைிக்லகயிைான தனித்தனி 

இடங்கள், அதிகப்படியான ஓட்டங்கள், பபருந்து நிற்குமிடங்களில் நீட்டிக்கப்பட்ட 

நிழற்குலடகள், காத்திருப்பு பகுதி, ெலுலககள்  ஆகியெற்லற அதிகாிக்கும் மற்றும் மின்ொரப் 

பபருந்துகளுக்கான வதாகுப்பு லமயத்லத தரம் உயர்த்துெதற்குமான பதலெப்பாடுகலளயும் 

வகாண்டிருக்கும்.  

o கூட்டு அரொங்க நிதியளிப்பு  : $12,000,000 

o மாகாை அரொங்க நிதியளிப்பு : $9,999,000 

o நகராட்ெி நிதியளிப்பு   : $8,001,000 

கூற்றுக்கள் 

“இன்று அறிெிக்கப்பட்ட முதலீடுகள், ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நமது பபருந்து பபாக்குெரத்து 

அலமப்பின் வகாள்திறலனயும் தரத்லதயும் அதிகாிக்க உதவும்; அலனெருக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் 

ஆபராக்கியமான பபாக்குெரத்துக்கு ஒரு தீர்லெ ெழங்கும். நமது கூட்டு அரொங்கம் மற்றும் மாகாை 

அரொங்கம் ஆகியெற்றின் உதெியுடன், நமது  உள்கட்டலமப்பிற்கு ஆதரெளிப்பதன் மூைமும் அதலன 

ெளர்ப்பதன் மூைமும் நமது ெமூகங்களில் முதலீடு வெய்ய முடிகிறது. நம்பகமான பபருந்து பபாக்குெரத்து 

என்பது,  பெலெகள் வெய்பொர் மற்றும் பெலைகளுக்கு வெல்பொர் ஆகிபயார், குறித்த இடம் 

வெல்ெதற்கு உதவுகிறது, மற்றும் பசுலமலயப் பபாற்றுெதற்கான ொயு உமிழ்லெக் குலறக்கிறது மற்றும் 

நமது ெமூகத்தின் ஒட்டுவமாத்த ஆபராக்கியத்லத பமம்படுத்துகிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் நமது 

ெமூகத்திற்கு ஆதரெளிப்பதற்காக நமது வதாடர்ச்ெியான கூட்டு முயற்ெிகலள நான் எதிர்பார்க்கிபறன். " 

- பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 



 

 

“இன்லறய அறிெிப்பானது நமது நகரத்திற்கு ஒரு முக்கியமான லமல் கல்லை குறிக்கிறது. இந்த நான்கு 

திட்டப்பைிகளும் நமது ெமூகத்திற்கும், பபருந்து பபாக்குெரத்லத நம்பியிருப்பெர்களுக்கும் 

முக்கியமானலெயாகும். உள்கட்டலமப்பில் முதலீடு வெய்ெது என்பது, ெமூகங்களுக்கு ெழங்கப்படும் 

ொழ்க்லகத் தரத்லத பமம்படுத்துகிறது. ” 

- பராபெனா ொண்ட்படாஸ், பிராந்திய கவுன்ெிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; தலைெர், ெமூக பெலெகள், 

பிராம்ப்டன் நகரம் 

"இன்லறய இந்த முதலீடானது, நமது ெமூகத்லத அதன் எதிர்காை ெளர்ச்ெிலய பநாக்கி பநரடியாக 

வகாண்டுவெல்லும், இது பை குடியிருப்புொெிகளின் ொழ்க்லகயில் தாக்கத்லத உண்டாக்கும். 

ஆபராக்கியமான மற்றும் நிலைத்து நிற்கெல்ை ஒரு ெமூகத்திற்கு ஆதரெளிப்பதற்காக, நமது ெமூகங்களில் 

முதலீடு வெய்யும்பபாது அலனெரும் வெற்றி வபறுொர்கள். ” 

- ொர்வமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்ெிைர், ொர்டுகள் 7 & 8; துலைத் தலைெர், ெமூக பெலெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது,  கனடாெில் பெகமாக ெளர்ந்து ெரும் பபாக்குெரத்து அலமப்புகளில் 

ஒன்றின் அலமெிடமாகும். எங்கள் கூட்டு அரொங்கள் மற்றும் மாகாை அரொங்கம் ஆகியெற்றின்  

ஆதரபொடு, ெரெிருக்கின்ற பை ஆண்டுகளுக்கும் பெர்த்து, நமது குடியிருப்பாளர்களுக்கு, அெர்கள் 

அணுகக்கூடிய மற்றும் நிலைத்து நிற்கெல்ை பபருந்து பபாக்குெரத்து ெெதிலய எங்களால்  ெழங்க 

முடிகிறது. உள்கட்டலமப்பு முன்பனற்றம் மற்றும் பமம்பாடு என்பது நமது ெமூகத்தின் 

எதிர்காைத்திற்கான ஒரு முக்கியமான முதலீடாகும். நமது நகரத்தின் இந்தத் பதலெகலள நிெர்த்தி 

வெய்ெதற்காக இந்த கூட்டாண்லமகலள உருொக்க நாங்கள் கடலமப்பட்டுள்பளாம். ” 

- படெிட்  பபர்ாிக், தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

                 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் 

ெெத்தில் 650,000 மக்கலளயும் 70,000 ெைிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் 

வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்பத வெய்கின்பறாம். 

பைதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பெர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் 

ஈர்க்கிபறாம், வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் பலடத்தலில் 

முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் வென்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான, 

நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0


 

 

மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இலையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் 

வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

. 

 

ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலைப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

