
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது மூன்றாெது பேருந்து போக்குெரத்து 

கட்டிடத்திற்காக $128   மில்லியன் நிதி முதலீட்டினன, கூட்டு மற்றும் மாகாண 

அரசுகளிடமிருந்து வேறுகிறது   

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 15, 2021) – இன்னறய தினம், பமயர் பேட்ாிக் ப்ரவுன்;  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

கவுன்சிலர்கள்; உள்கட்டனமப்பு மற்றும் சமுதாயங்களுக்கான கூட்டனமப்பு அனமச்சராகிய பமதகு பகத்தாீன் 

வமக்கன்னா அெர்களின் சார்ோக ப்ராம்ப்ட்டன் கிழக்கு ோராளுமன்ற உறுப்ேினரும், சர்ெபதச 

பமம்ோட்டுத்துனற அனமச்சாின் ோராளுமன்ற வசயலருமாகிய  மணீந்தர் சித்து; ஒன்ட்படாிபயாெின் 

உள்கட்டனமப்பு அனமச்சராகிய பமதகு லாாீ ஸ்காட் அெர்கள் சார்ோக  ப்ராம்ப்ட்டன் பமற்கு மாகாண 

ோராளுமன்ற உறுப்ேினராகிய அமர்ப ாத் சாந்து  ஆகிபயார்   ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பேருந்து 

போக்குெரத்துக்கான மூன்றாெது பசமிப்புக் கிடங்கு மற்றும் ேராமாிப்ேகம் கட்டுெதற்கான நிதி 

ஒதுக்கீட்டினன  அறிெித்தனர். 

கனடா நாட்டில் முதலீடு வசய்ெதற்கான திட்டத்தின்ேடி, வோதுப் பேருந்து போக்குெரத்து 

உள்கட்டனமப்புத் வதாகுதி  (Public Transit Infrastructure Stream (PTIS)) மூலமாக $69.9  

மில்லியனுக்கும் அதிகமான முதலீட்டினன கனடா அரசாங்கம் வசய்கிறது. அபத சமயத்தில், 

ஒன்ட்படாிபயா அரசு $58.2  மில்லியன் வதானகனய ெழங்குகிறது, மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

$46.6  மில்லியனுக்கும் அதிகமான வதானகனய இந்த திட்டத்திற்கு ெழங்குகிறது. 

இந்த திட்டப்ேணியின் கட்டம் 1  இல் சுமாராக 400,000 சதுர அடிக்கான பேருந்து போக்குெரத்துப் 

ேராமாிப்ேகம் மற்றும் பசமிப்புக் கிடங்குக்கான கட்டிட கட்டுமானம் அடங்குகிறது; இதில்  நிர்ொகம் 

மற்றும் ேராமாிப்பு ஆகியெற்றுக்கு ஆதரெளிக்கும் ெனகயிலான ேணியிடத்திற்கும் கூடுதலாக,   பேருந்து 

நிறுத்துெதற்கான 36 வகாள்ளிடம், 40 எண்களிலான தனலக்கு பமலாக இயக்கெல்ல கதவுகள் இருக்கும்; 

இதில்  250 இயல்தரமான 40 அடி நீளமுள்ள பேருந்துகனள நிறுத்தலாம்.  பமலும் நினலயான மற்றும் 

நடமாடுகின்ற உயர்த்திப்ேிடிப்ேதற்கான வகாக்கிசாதனங்கள்  நிறுவுதல், ொகனம் ஆய்வு வசய்ெதற்கான 

ஒரு ேள்ளம், தனலக்கு பமலாக இயங்கும் ஒரு கிபரன், எாிவோருள் பசமிப்பு கிடங்கு மற்றும் 

உதிாிப்வோருள் ெிநிபயாக அனமப்புகள், ொகன இருப்ேிடம் அறிகின்ற அனமப்பு மற்றும் ொவனாலி 

அனமப்பு மற்றும் ேின்புல தயார்நினல  மின் உற்ேத்தி ஆகியனெ இந்தப் ேணிகளில் அடங்கும். 

இந்த புதிய கட்டிட ெசதினய நிர்மாணிப்ேது என்ேது, ப்ராம்ப்ட்டனுக்கான வோது போக்குெரத்து 

உள்கட்டனமப்ேின் திறன், தரம் மற்றும் ோதுகாப்னே பமம்ேடுத்துெபதாடு, எதிர்காலத்தில் மின்சார 

பேருந்துகளுக்கு பசனெ வசய்ெதற்கான உள்கட்டனமப்னே நிறுெவும், குடியிருப்ோளர்களுக்கு 

தூய்னமயான மற்றும் திறனமயான போக்குெரத்து முனறகனள உருொக்கவும் உதவும். இந்த கட்டிட 

ெசதியில் மின்மயமாக்கம் வசய்ெதற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் கூடுதல் நிதியாக M 150 

மில்லியனனத் நாடுகிறது. 



 

 

இந்த நிதியளிப்ோனது  இந்தக் கட்டிடத்திற்கான முதல் கட்டத்னத நிர்மாணிப்ேதற்கான வசலவுகனள 

ஈடுகட்ட உதவும். இந்த புதிய கட்டிடெசதியானது, 2022 ஆம் ஆண்டு வதாடங்கி இரண்டு கட்டங்கள் 

வகாண்ட கட்டுமானத்திற்காக இலக்கு னெக்கப்ேட்டுள்ளது, கட்டம் 1 இன் கட்டிட்த்திறப்பு 2024 இன் 

ேிற்ேகுதியில் திட்டமிடப்ேட்டுள்ளது. 

இந்த திட்டத்திற்காக தற்போது சுற்றுச்சூழல் திட்ட அறிக்னக (ஈேிஆர்) மறுஆய்வு நினலயில் உள்ளது. 

இதன் அறிக்னக ஏப்ரல் 19 ெனர Brampton.ca/transitfacility இல் மீள்ோர்னெயிட திறக்கப்ேட்டுள்ளது. 

ேின்னூட்டக் கருத்து வகாண்டெர்கள், இதில் ேட்டியலிடப்ேட்ட திட்டப்ேணிக்கான வதாடர்பு 

வகாண்டெர்களுடன் பேசலாம். 

லின்குகள் 

• கனடா மற்றும் ஒன்ட்படாிபயா அரசுகள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகளுக்காக வோதுப் பேருந்து 

போக்குெரத்து உள்கட்டுமான திட்டத்தில் முதலீடு வசய்கின்றன (Canada and Ontario invest in 

public transit infrastructure for residents of Brampton) 

• மூன்றாெது பேருந்து போக்குெரத்துக் கட்டிடத்தின் சுற்றுச்சூழல் ாீதியான திட்டப்ேணி 

அறிக்னகயின்  மறுோீசீலனனக் காலம் (Third Transit Facility Environmental Project Report 

(EPR) Review Period) 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, பூஜ்யம் எனும் அளெில் உமிழ்ெினனக் வகாண்டிருக்கின்ற 

பேருந்துகளுக்காக, ெட அவமாிக்காெிபலபய மிகப்வோிய மின்சாரப் பேருந்துகளுக்கான கட்டிட 

ெசதினய கட்டுமானம் வசய்ய திட்டமிட்டிருக்கிறது (City of Brampton plans to construct one of 

North America’s largest electric bus transit facilities supporting zero-emission buses) 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

”ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்துக்கான  மூன்றாெது ேணிமனன மற்றும் ேராமாிப்புக்கான கட்டிட 

ெசதிக்காக, கனடா அரசாங்கம்  மற்றும் ஒன்ட்படாிபயா அரசாங்கம் ஆகியனெ வசய்யும் முதலீடுகனள 

நாங்கள் ெரபெற்கிபறாம். ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து  கனடாெிபலபய ெினரொக ெளர்ந்து 

ெரும் போக்குெரத்து அனமப்புகளில் ஒன்றாகும்; பமலும் இந்தப் புதிய ெசதியானது, எளிதில் 

அணுகக்கூடிய மற்றும் இனணக்கப்ேட்ட போக்குெரத்து வநட்வொர்க்னக ஆதாிக்க உதவும்; இது 

கட்டப்ேடுெதன் போில், ஆண்டுக்கு சுமார் 850 புதிய பெனல ொய்ப்புக்கனள உருொக்கும், மற்றும் 

கட்டிடம் முழுனமயாக கட்டி இயங்க ஆரம்ேித்தவுடன் சுமார் 1,000 பெனலொய்ப்புக்கனள உருொக்கும். 

நமது நகனர ேசுனம நகரமாக ஆக்குெதற்கான நமது நகர சனேயின் உறுதிப்ோட்டின் போில், இந்தக் 

கட்டிட ெசதியில் பேருந்துகனள மின்மயமாக்குெதற்கு நாங்கள் வதாடர்ந்து நிதி பதடுகிபறாம் 

- பேட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நினலத்து நிற்கும் தன்னமயில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் முன்னணி ெகிக்கிறது மற்றும் எங்கள் பேருந்து 

போக்குெரத்து வநட்வொர்க் நன்கு இனணக்கப்ேட்ட மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கான நட்புறடன் இருப்ேது 

மட்டுபம இதற்கு வோருத்தமாக இருக்கிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பேருந்து போக்குெரத்திற்கான  

மூன்றாெது பசமிப்பு கிடங்கு மற்றும் ேராமாிப்ேக ெசதிக்காக, அனனத்து மட்ட 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Foffice-infrastructure%2Fnews%2F2021%2F04%2Fcanada-and-ontario-invest-in-public-transit-infrastructure-for-residents-of-brampton.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5e536a95afa04deeea8f08d9002c61cf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637541012888865918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nkloc0lCWRq3aivrN5CUv8oLVma7mj4Y%2FYFpeoxJdOY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Foffice-infrastructure%2Fnews%2F2021%2F04%2Fcanada-and-ontario-invest-in-public-transit-infrastructure-for-residents-of-brampton.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5e536a95afa04deeea8f08d9002c61cf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637541012888865918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nkloc0lCWRq3aivrN5CUv8oLVma7mj4Y%2FYFpeoxJdOY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Foffice-infrastructure%2Fnews%2F2021%2F04%2Fcanada-and-ontario-invest-in-public-transit-infrastructure-for-residents-of-brampton.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5e536a95afa04deeea8f08d9002c61cf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637541012888865918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nkloc0lCWRq3aivrN5CUv8oLVma7mj4Y%2FYFpeoxJdOY%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767


 

 

அரசாங்கங்களிடமிருந்தும் ஆதரனெப் வேறுெதன் போில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சனே உற்சாகம் 

வகாண்டுள்ளது,  இதன் காரணமாக, மின்சாரத்தில் இயங்கக்கூடிய, பூஜ் ிய-உமிழ்வு வகாண்ட 

பேருந்துகள் வகாண்ட ஒரு வதாகுப்ோக மாறி எங்கள் நினலத்து நிற்கும் தன்னமக்கான இலக்குகனள 

அனடெனதயும் நாங்கள் எதிர்பநாக்குகிபறாம். ” 

- ோல் ெிவசண்ட், ேிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள்1 & 5; தனலனமப்வோறுப்பு, வோதுப்ேணிகள் 

மற்றும் வோறியியல் துனற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது ஒரு நினலத்திருக்கெல்ல  மற்றும் எாிசக்தி-திறனம வகாண்ட பேருந்து 

போக்குெரத்து முனறனய உருொக்குெதற்வகன தன்னன அர்ப்ேணித்துக் வகாண்டுள்ளது; பமலும் இந்த 

முதலீடுகள் எங்கள் ேசுனம முயற்சிகளில் ஒரு குறிப்ேிடத்தக்க  திட்டமாகிய பேருந்து 

போக்குெரத்துக்கான மூன்றாெது கட்டிட ெசதிக்கு ஆதரெளிக்கும். ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு முதலீடுகனளக் 

வகாண்டுெருெதற்காக எங்கள் ெளர்ச்சியின் ேங்குதாரர்களுடன் வதாடர்ந்து ேணியாற்றுெனத நாங்கள் 

எதிர்பநாக்குகிபறாம். ” 

- படெிட் பேர்ாிக், தனலனம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன்நகரம் 

“இன்னறய முதலீடானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் மிகப்வோிய பேருந்து போக்குெரத்து ேராமாிப்ேகம் 

மற்றும் பசமிப்பு கிடங்கு ெசதினய உருொக்க உதவும். இது ெரெிருக்கும் ேல ஆண்டுகளில், 

குடியிருப்ோளர்களுக்கு தரமான மற்றும் ோதுகாப்ோன வோது போக்குெரத்து ெிருப்ேத்வதாிவுகனள 

அணுகுெனத உறுதிவசய்கிறது, மற்றும் நல்ல ஊதியம் தரும் பெனலொய்ப்புக்கனள உருொக்குகிறது; 

அபத பநரத்தில் ேசுனம பேணுதல் மற்றும் குனறந்த கார்ேன் உமிழ்வு வகாண்ட போக்குெரத்து 

அனமப்புகளுக்கான எதிர்கால ொய்ப்புகனளயும் உருொக்குகிறது. கனடா நாட்டின் உள்கட்டனமப்பு 

திட்டமானது, ஆயிரக்கணக்கான திட்டங்களில் முதலீடு வசய்கிறது, நாடு முழுெதும் 

பெனலொய்ப்புகனள உருொக்குகிறது என்ேதுடன், தூய்னமயான, மற்றும் அனனெனரயும் உள்ளடக்கிய 

சமூகங்கனளயும் உருொக்குகிறது. ” 

- உள்கட்டனமப்பு மற்றும் சமுதாயங்களுக்கான கூட்டனமப்பு அனமச்சராகிய பமதகு பகத்தாீன் 

வமக்கன்னா அெர்களின் சார்ோக ப்ராம்ப்ட்டன் கிழக்கு ோராளுமன்ற உறுப்ேினரும், சர்ெபதச 

பமம்ோட்டுத்துனற அனமச்சாின் ோராளுமன்ற வசயலருமாகிய  மணீந்தர் சித்து;  

“இந்த முக்கியமான முதலீட்னடச் வசய்ெதன் மூலமாக, எங்கள் கூட்டாட்சி மற்றும் நகராட்சி 

சகாக்களுடன் கூட்டு பசர்ந்து மாகாணத்தில் பேருந்து போக்குெரத்து உள்கட்டனமப்னே 

பமம்ேடுத்துெதற்கான தனது உறுதிப்ோட்னட ஒன்ட்படாிபயா அரசு மீண்டும் நிரூேித்து ெருகிறது. ஒரு 

புதிய போக்குெரத்து முனனயம் என்ேது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகள் தங்கள் குடும்ேத்தினருடன் குனறந்த 

பநரபம ேயணத்தில் வசலெழித்து, அதிக பநரம் தங்கள் குழும்ேத்தினருடன் வசலெழிக்க னெப்ேதுபெ 

எங்கள் திட்டத்தின் மற்வறாரு ேடியாகும். ” 

- ஒன்ட்படாிபயாெின் உள்கட்டனமப்பு அனமச்சராகிய பமதகு லாாீ ஸ்காட் அெர்கள் சார்ோக  

ப்ராம்ப்ட்டன் பமற்கு மாகாண ோராளுமன்ற உறுப்ேினராகிய அமர்ப ாத் சாந்து 
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கனடா நாட்டில் மிக ெினரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கனளயும் 70,000 

ெணிக அனமப்புக்கனளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வோதுமக்கனள மனத்தில் னெத்பத 

வசய்கின்பறாம். ேலதரப்ேட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்னட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்ோீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுனமப் ேனடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ேதற்கான ேயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். ோதுகாப்ோன, நினலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகனரக் 

கட்டனமப்ேதற்கான ெளர்ச்சிப்ோனதயில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

. 

 

ஊடக வதாடர்புகள் 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கினணப்ோளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுோடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

சண்ட்டால் ஆவேர்ட்டின் 

ேத்திாிக்னக வசயலர் 

உள்கட்டனமப்பு மற்றும் சமுதாயங்களுக்கான அனமச்சர 

அலுெலகம் 

613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.ca  

 

கிறிஸ்டின் புபயால்ட் 

ேத்திாிக்னக வசயலர் 

ஒன்ட்படாிபயாெின் உள்கட்டனமப்பு அனமச்சர் பமதகு 

லாாீ ஸ்காட் அெர்களின் அலுெலகம் 

416.454.1782 | christine.bujold@ontario.ca  

 

பஸாஃேியா வஸாவ்ஸா-டயஸ் 

தகெல் வதாடர்பு கினள 

ஒன்ட்படாிபயா உள்கட்டனமப்பு அனமச்சகம் 

437.991.3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca 

 

ஊடக உறவுகள் 

கனடா உள்கட்டனமப்பு  

613-960-9251 

கட்டணமில்லா எண்: 1.877.250.7154 

மின்னஞ்சல்: infc.media.infc@canada.ca   

இெற்றில் எங்கனளப் ேின்ேற்றவும்: Twitter, Facebook 

மற்றும் Instagram  

ெனலத்தளம்: Infrastructure Canada  
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