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ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமும் வெட்ரராலின்க்ஸ் (Metrolinx ) அமெப்பும் ரேர்ந்து 

க்வீன்ஸ்ட்ாீட் ெிமரவுப் ரேருந்து ரேமெ ேற்றிய ஆய்ெில் முன்ரனறிச்  

வேல்கின்றன 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிேம்ேர் 18, 2020) –  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமும் வெட்ரராலின்க்ஸ் (Metrolinx ) 

அமெப்பும் ரேர்ந்து, தங்கliன் ரேருந்து ரோக்குெரத்து ரேமெயில் ெிகப்வோிய ஒரு மெல் கல்மை 

அமடந்துள்ளனர்; அதாெது  க்வீன்ஸ்ட்ாீட் ெிமரவுப் ரேருந்துச் ரேமெ ேற்றிய ஆய்ெிமன (Queen 

Street Bus Rapid Transit (BRT) study) வேய்தேடி முன்ரனறிச் வேல்கின்றனர்.  

 

க்வீன் ஸ்ட்ாீட் என்ேது, நகாில் ெிமரொன ரேருந்துப் ரோக்குெரத்திற்கான மூைாதாரத் திட்டொகும் 

(Transportation Master Plan), க்வீன் ஸ்ட்ாீட் ேகுதியானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாிரைரய ெிகவும் 

சுறுசுறுப்ோன  ேகுதியாகும்; இது ொரத்தின் ஒவ்வொரு நாளிலும் 28,000 ரேருந்து ேயணிகமளக் 

மகயாளுகிறது.  அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் நகரத்தில் ெக்கள்வதாமக ெற்றும் ரெமைொய்ப்பு சுொர் 40 

முதல் 50 ேதவீதம் ெமர அதிகாிக்கும் என்று எதிர்ோர்க்கப்ேடுெதால், இந்தப் ேகுதிக்கான  ரோக்குெரத்து 

ரதமெகளும் அதிகாிக்கும். இந்த ெக்கள்வதாமக ெற்றும் ரெமைொய்ப்ேில் ஏற்ேடெிருக்கின்ற 

ெளர்ச்ேிக்கு ஈடு வகாடுப்ேதற்கு ெிமரொன ரோக்குெரத்து ெேதி அெேியொகிறது; இது நகாின் 

அமெெிடங்களுக்கு இமடரயயான இமணப்மே ரெம்ேடுத்துகிறது ெற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

குடியிருப்ோளர்களுக்கு கட்டுேடியாகும் வேைெில்  ேயணிப்ேதற்கான ஒரு ரதர்மெ ெழங்குகிறது 

 

இந்த க்வீன் ஸ்ட்ாீட் BRT ேற்றிய ஆய்ொனது, க்வீன்ஸ்ட்ாீட்டில் தற்ரோதுள்ள ஜூம் ரேமெகமள 

முற்றிலுொகரெ ெிமரொன ரேருந்து ரோக்குெரத்திற்கு ரதமெயான தனித்துெொக ஒதுக்கீடு 

வேய்யப்ேட்ட  ோமதகளுடன் ரெம்ேடுத்தவும், யார்க் ேிராந்தியத்தில் (York Region) இருந்து ெிொ 

ேிஆர்டி ரரேிட்ரெமய (Viva BRT Rapidway) நீட்டித்து ெிாிவுேடுத்தவும் ோிந்துமரக்கிறது. ஆய்ெின் 

இந்த அடுத்த கட்டத்தில், நகர நிர்ொகமும்   வெட்ரராலின்க்ஸ் (Metrolinx ) அமெப்பும் ரேர்ந்து அடுத்த 

ஆண்டு வதாடக்கத்தில் வதாடங்கெிருக்கின்ற சுற்றுச்சூழல் ெதிப்பீட்டிமனத் தயார் வேய்யத் துெங்கைாம், 

இது பூர்ொங்க ெடிெமெப்பு ேணிகளுக்கு ெழிெகுக்கும். 

 

க்வீன்ஸ்ட்ாீட் ெிமரவுப் ரேருந்து ரோக்குெரத்து ேற்றிய ரெலும் தகெல்களுக்கு,  ெருமக தரவும் 

www.brampton.ca/QSBRT  
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ேின்புைம்: 

• ஏறக்குமறய 21,000 க்கும் ரெற்ேட்ட ொடிக்மகயாளர்கள் ப்ராம்ப்ட்டனின் தற்ரோமதய 

ெிமரொன ரோக்குெரத்துக்கு Züm ரேமெமய (ெழித்தடங்கள் 501/501A / 501C) 

ேயன்ேடுத்துகின்றனர்  

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொனது,  கனடாெில் ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் ரேருந்து ரோக்குெரத்து 

அமெப்புகளில் ஒன்றாகும். கடந்த ேத்து ஆண்டுகளில், ெக்கள்வதாமக ெளர்ச்ேியில் 27 

ேதவீதத்துடன் ஒப்ேிடும்ரோது ேயணிகள் எண்ணிக்மக 160 ேதவீதம் அதிகாித்துள்ளது, அரத 

காை அெகாேத்தில் தனிநேர் ரோக்குெரத்து வேய்யும் எண்ணிக்மகயும் இரட்டிப்ோகியுள்ளது. 

• க்வீன் ஸ்ட்ாீட்டில் ெிமரொன ரோக்குெரத்துக்கான திட்டெிடைானது, வெட்ரராலின்க்ஸ் 

(Metrolinx) தமைமெயிைான ஒட்டுவொத்த ேிராந்திய ரோக்குெரத்து திட்டத்துடன் (overall 

regional transportation plan) இமணக்கப்ேட்டுள்ளது. 

• க்வீன்ஸ்ட்ாீட் ஆரம்ே கட்ட வதாழில்முமறக்கான (Queen Street BRT Initial Business Case) 

ஆய்ொனது  ப்ராம்ப்ட்டனின் ரெற்குப் ேகுதியில் உள்ள ெிஸ்ஸிஸ்ஸாகா ோமையில் இருந்து  

கிழக்கில் ேிட்டி ஆஃப் ொகன் (City of Vaughan) ெமரக்கும் உள்ள இமடப்ட்ட ேகுதிெீது கெனம் 

வேலுத்துகிறது.  

• இந்த திட்டொனது, க்வீன்ஸ்ட்ாீட் (Queen Street )-ஐ  “ரெம்ேடுத்தலில் இருக்கின்ற” ஒரு  

திட்டொகவும், 2041 ஆம் ஆண்டிற்கான ேிராந்திய ரோக்குெரத்து திட்டத்தின் கீழாக ெருகின்ற  

அதிக ஓட்டங்கள் வகாண்ட ெிமரொன ரோக்குெரத்து ெமையமெப்ேின் (Frequent Rapid 

Transit Network )முக்கிய அங்கொகவும் ஆக்க உறுதி வகாடுத்துள்ளது. 

 

குறிப்பு: ேயணிகள் எண்ணிக்மக ேற்றிய தரவுகள், ொர்ச் 2020 இல் ஏற்ேட்ட ரகாெிட்-19 வதாற்று 

ேரெலுக்கு முன்னர், இயல்ோக நடந்துவகாண்டிருந்த இயக்க நிமையின் இருந்த தரவுகளாகும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“இந்த அறிெிப்மே நாங்கள் ெரரெற்கிரறாம், க்வீன் ஸ்ட்ாீட் ெிமரவுப் ரேருந்து ரோக்குெரத்துக்கான 

ஆய்மெ வதாடர்ந்து முன்வனடுத்துச் வேல்கின்ற வெட்ரராலின்க்ஸ் (Metrolinx ) இன் தமைமெப்ேண்பு 

ெற்றும் அர்ப்ேணிப்புக்காக, அெர்களுக்கு நன்றி. ரேருந்து ரோக்குெரத்து என்ேது ஆரராக்கியொன ஒரு  

ேமூகம் ெற்றும் அதன் வோருளாதாரத்தின் ஒருங்கிமணந்த ேகுதியாகும்; ரெலும் இது ரோன்ற 

அடித்தளெிடும் ேணிகளில் முன்ரனறிச் வேல்ெது என்ேது ஒரு ேன்முகம் வகாண்ட, இளமெயான, 

துடிப்ோன ெற்றும் ரெகொக ெளர்ந்து ெரும் நகரத்தின் ெளர்ச்ேிமய ஆதாிக்க உதவும். இந்த 

முக்கியொன திட்டப்ேணிமய முன்வனடுத்துச் வேல்ெதற்காக, வெட்ரராலின்க்ஸில் எங்கள் 

கூட்டாளர்களுடன் வதாடர்ந்து ேணியாற்ற ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ேமே எதிர்ரநாக்கி காத்திருக்கிறது. ” 

− ரேட்ாிக் ப்ரவுன், ரெயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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“ ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொனது, கனடாெின் ெிக ரெகொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றாகும், ரெலும் 

ோதுகாப்ோன, நிமைத்து நிற்கெல்ை ெற்றும் வெற்றிகரொன அமனத்தும்  உள்ளடக்கிய ஒரு நகரத்மத 

உருொக்குெதற்கு, ரோக்குெரத்தில் முதலீடு வேய்ெது ெிகவும் முக்கியொகும். க்வீன்ஸ்ட்ாீட் BRT 

திட்டத்மத முன்வனடுத்துச் வேல்ெது என்ேது ரோக்குெரத்துக்கான அணுகமை ரெம்ேடுத்தில் ஒரு 

முக்கிய அம்ேொொகும், அரத ரநரத்தில் ப்ராம்ப்ட்டமன ஒரு ேசுமெ நகரொக ரெம்ேடுத்துெரதாடு, 2050 

ஆம் ஆண்டளெில் கிாீன்ஹவுஸ் ொயு உெிழ்மெ 80 ேதெிகிதம் குமறப்ேதற்கான நெது காைநிமை ொற்ற 

இைக்மகயும் அமடகிறது. இது எங்கள் அரோங்கத்தின் ேல்ரெறு நிமைகளில் இருப்ேெர்கள் வேய்யும் 

ேணிகள் காரணொக நெது ேன்முகம் வகாண்ட குடியிருப்ோளர்கள் எவ்ொறு ேயன் வேறுகிறார்கள் 

என்ேதற்கான ெற்வறாரு ேிறந்த எடுத்துக்காட்டு  ஆகும். " 

− வராவீனா ோன்ட்ரடாஸ், கவுன்ேிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; தமைமெப் வோறுப்பு, ேமுதாய ரேமெகள் 

துமற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“இது எங்களுக்கு நகரம் ேற்றிய ஒரு ேரெேமூட்டுகின்ற வேய்தியாகும். க்வீன் ஸ்ட்ாீட்டில் ெிமரொன 

ரோக்குெரத்துக்கான ஒரு ேீரான ரோக்குெரத்து ெழி மூைம், ப்ராம்ப்ட்டன் ெற்றும் அமதச் ரேர்ந்த 

ேகுதிமய அதிக வநருக்கம் வகாண்டேடி, ொழத்தகுதியான, ரெமைொய்ப்பு நிமறந்த , ெிமளயாடி 

ெகிழ்ெதற்கான ஒரு  இடொக ஆக்க முடியும். க்வீன் ஸ்ட்ாீட் BRT ஆனது, நகாின் ேிை முக்கிய 

இடங்கமள இமணப்ேரதாடு ெட்டுெல்ைாெல்,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்மத ேிரெீலியா ேிட்டி வேன்டர், 

ொகன் வெட்ரராவோலிட்டன் வேன்டர், ாிச்ெண்ட் ஹில் வேன்டர், ொர்க் ஹாம் வேன்டர் ஆகியெற்றுடன் 

இமணக்கின்ற  ெிகப்வோிய, ேிராந்தியங்களுக்கு இமடயிைான ெழித்தடங்களிலும், ெற்றும் அதற்கு 

அப்ோலும்  ஒரு முக்கியொன இமணப்மே ெழங்கும்.  

- ஹர்கிரத் ேிங், நகர கவுன்ேிைர், ொர்டுகள் 9 & 10 

 

“COVID-19 வதாற்றுேரெலுக்கு நாங்கள் வதாடர்ந்து வேெிோய்க்கின்ற அரத ரெமளயில், நெது 

ஊழியர்கள் எங்கள் நகரத்மத முன்வனடுத்து வேல்ெதற்கான அத்தியாெேிய ெற்றும் முக்கியொன 

ேணிகளில் உறுதியாக உள்ளனர். இந்த குறிப்ேிடத்தக்க திட்டத்மத முன்வனடுப்ேதில் வதாடர்ந்து 

ஒத்துமழத்துள்ள நகர ஊழியர்களுக்கும் வெட்ரராலின்க்ஸ் குழுெினருக்கும் எனது ெனொர்ந்த நன்றிமயத் 

வதாிெித்துக் வகாள்கிரறன். எங்கள் கவுன்ேில் முன்னுாிமெகமள முன்வனடுத்துச் வேல்ெதற்கு க்வீன் 

ஸ்ட்ாீட் BRT முக்கியொன  ஒரு ெிஷயொகும், ரெலும் புதுமெேமடக்கும் ேகுதியின்  தாழ்ொரத்தில் 

ப்ராம்ப்ட்டனின் நிமைமய ரெலும் உறுதிப்ேடுத்த உதவும். ” 

− ரடெிட் ரேர்ாிக், தமைமெ நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ெிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெேத்தில் 650,000 ெக்கமளயும் 70,000 

ெணிக அமெப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வேய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வோதுெக்கமள ெனத்தில் மெத்ரத 

வேய்கின்ரறாம். ேைதரப்ேட்ட ேமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு ரேர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிரறாம், 



 

 

வதாழில்நுட்ோீதியில் ெற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுமெப் ேமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ேதற்கான ேயணத்தில் நாங்கள் 

வேன்றுவகாண்டிருக்கிரறாம். ோதுகாப்ோன, நிமைத்து நிற்கெல்ை ெற்றும் வெற்றிகரொன  ஆரராக்கியெிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமெப்ேதற்கான ெளர்ச்ேிப்ோமதயில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிரறாம்.  Twitter, Facebook, ெற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்பு 

ரொனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்ோளர், ஊடகம் & ேமுதாய  ஈடுோடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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