
 

 

               உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அடுத்த மைல்கல்லாக ெிளங்குகின்ற ைின்சார பேருந்துகள் 

பை ைாதம் 4 ஆம் பததி முதல் சாமலகளில் ஓடத்துெங்கும்   

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (May 3, 2021) – பை ைாதம் 4 ஆம் பததி முதல் பேட்டாியினால் இயங்குகின்ற ைின்சார 

பேருந்துகள் (BEBs), ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சாமலகளில் ஓடத் துெங்கும் என  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சமேயின் 

சார்ோக,  நகர பையர் பேட்ாிக் ப்ரவுன் அெர்கள் இன்மறய தினம் அறிெித்தார். 

 

ோன்-கனடியன் BEB வசயல்முமற ெிளக்கம் ைற்றும் ஒருங்கிமைப்பு பசாதமன (Pan-Canadian BEB 

Demonstration and Integration Trial) யின் ஒரு ேகுதியாக, இயல்தரம் வகாண்ட ைற்றும் முழுக்க முழுக்க 

ேரஸ்ேரம் இயக்கக்கூடிய BEB க்கள் ைற்றும் உயர் ஆற்றல் வகாண்ட, தமலக்கு பைலான, ெழி முழுதுைாக 

ைின்சக்தியூட்டும்  கட்டமைப்புகள் வகாண்ட,  பேருந்துகளுக்கான உள்கட்டமைப்பு இதுொகும்;  

இன்மறய பததிக்கு  உலகளாெிய ெமகயில்  ைிகப்வோிய அளெில் தனிவயாரு  ேிரபயாகிப்பு  

இதுபெயாகும். 

 

உலகிபலபய முதலாெதாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ட்ரான்ஸ்லின்க் (TransLink) ைற்றும் யார்க் ாீஜன் 

ட்ரான்ஸிட் (York Region Transit)  ஆகிய பேருந்து போக்குெரத்து அமைப்புக்களுடன் இமைகிறது; 

பநாொ ேஸ், நியூ ஃப்மளயர் இண்டஸ்ட்ாீஸ், ஏேிேி இன்க்., சீவைன்ஸ் கனடா ைற்றும் நியூைார்க்வகட்- 

ட்பட ேெர் டிஸ்டிாிேியூஷன் லிைிவடட் (Nova Bus, New Flyer Industries, ABB Inc., Siemens Canada, 

ைற்றும் Newmarket-Tay Power Distribution Ltd) ஆகியெற்றுடன் கூட்டு பசர்ந்து, ேல நகரங்களிலும்  

ேரஸ்ேரம் இயக்கக்கூடிய ெமகயில் முழுமையாக போக்குெரத்துக்வகன சாமலயில் ஓடெிடப்ேட்ட 

பேருந்துகள் ைற்றும் சார்ஜிங் (ைின்சக்தியூட்டம் வேற்றுக்வகாள்ளும்) அமைப்புகளில் ப்ராம்ப்ட்டன் 

இமைகிறது. இந்த திட்டத்மத, கனடிய புற நகர் போக்குெரத்து ஆராய்ச்சி ைற்றும் புதுமை ேமடக்கும் 

கூட்டமைப்பு (CUTRIC) 2017 இல் அறிமுகப்ேடுத்தியது. வெவ்பெறு உற்ேத்தியாளர்களிடைிருந்து 

வகாள்முதல் வசய்யப்ேட்ட ொகனங்கள் ைற்றும் சார்ஜிங் அமைப்புக்கமள ேரஸ்ேரம்  இமைத்து 

முழுமையாக இயக்கக்கூடிய ெடிெத்மதப் ேயன்ேடுத்தலாம்; அதாெது அெற்மற ஒன்றுடன் 

பெவறான்மற இமைத்தாலும்கூட  சார்ஜ் வசய்யும் உள்கட்டமைப்மேப் வகாண்டமெ; பைலும் இதன் 

ெமகயில் இதுபெ உலக அளெில் முதன்முதலானதாகும்.  

 

ப்ராம்ப்ட்டனில் வசய்யப்ேட்ட இந்த ேிரபயாகிப்ோனது, ேிற நகரங்களில் ேிரபயாகம் 

வசய்யப்ேட்டதிலிருந்து பெறுேடுகிறது, அங்வகல்லாம் பேருந்துகள் அெற்றுக்வகன நியைிக்கப்ேட்ட 

சார்ஜிங் டிப்போ(ேைிைமன)க்களில் ைட்டுபை ைின்சக்தியூட்டம் வேற முடியும். ப்ராம்ப்ட்டனின் 

ேைிைமன ைற்றும் சாமலப்புறம் ஆகிய இரு ெமகயிலும் ைின்சக்தியூட்டும் (சார்ஜிங்) ெிருப்ேத்வதாிவுகள் 



 

 

கிமடக்கின்றது;  இதனால் ைின்சார பேருந்துகள் ஒருநாளில் அதிக தூரம் ஓட்டம் வசய்ய உதெிகரைாக 

இருக்கின்றது. 

 

திருப்புமுமன ஏற்ேடுத்திய இந்த ைின்சாரப் பேருந்து வதாழில்நுட்ேைானது,  பேருந்து புமக உைிழும் 

குழாய்களில் புமக உைிழ்மெ முற்றிலும் இல்லாதேடி வசய்து, காற்று ைாசுேடுெமதக் குமறக்கும். 

பேருந்துகள் அெற்றின் இயக்க காலம் முழுெதுைாக  பூஜ்ஜியம் உைிழ்வு எனும் நிமலமயக் 

வகாண்டிருக்கும்;  இது டீசல் ைற்றும் அதற்கு நிகரான எாிசக்திப் வோருட்களின் உைிழ்வுகளுடன் 

ஒப்ேிடுமகயில் ைிக ைிகக் குமறபெ ஆகும். ஒவ்வொரு பேருந்தும் 10 நிைிடங்களுக்குள் முழுமையாக 

ைின்சக்தி ஏற்றிக்வகாள்ள முடியும். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து அமைப்ோனது அதன் வதாகுப்ேில்  எட்டு BEB கமளயும், பநாொ 

ேஸ் (Nova Bus )ஸிலிருந்து இரண்டு ைற்றும் நியூ ஃப்மளயாில் (New Flyer) இருந்து  ஆறு 

பேருந்துகமளயும் பசர்க்கும். பை ைாதம் 4 ஆம் பததி ேிஇேி(BEB) க்கள் பசமெயில் 

அறிமுகப்ேடுத்தப்ேடும்; இதன் ேடி, தடம் எண் 26 இல் ைவுண்ட் ப்வளசண்ட்-லிருந்து 

வதாடங்கிமெக்கப்ேடும்;  அமதத் வதாடர்ந்து தடம் எண் 23  இல் சாண்டல்வுட் இல் துெக்கப்ேடும். 

ைவுண்ட் ப்வளசண்ட் ெில்பலஜ் வடர்ைினல், குயின் ஸ்ட்ாீட் / மைபெ 50 ஜூம் நிமலயம் ைற்றும் 

சாண்டல்வுட் பேருந்து போக்குெரத்து ெசதி, ஏேிேி இன்க் (ABB Inc) நிறுெனம் ஆகிய  மூன்று,  ைற்றும் 

சீவைன்ஸ் கனடா லிைிவடட் நிறுெனங்களில்  ஒன்று  என, நான்கு உயர் ஆற்றல் வகாண்ட (450 

கிபலாொட்) பைல்நிமல ோண்படாகிராப் ஆன்-ரூட் சார்ஜிங் நிமலயங்கள் நிறுெப்ேட்டுள்ளன. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டப்ேைியின் காலம் முழுக்கவுைாக, அமனத்து BEB க்களும் சார்ஜர்களும் புதிய 

ேிராண்டிங் ெடிெமைப்மேக் வகாண்டிருக்கும், இது ைீதமுள்ள பேருந்து வதாகுப்புகளில் இருந்து 

பெறுேட்டு, தனித்துெைானது. 

 

ேின்புலம் 

2109 ஆம் ஆண்டில்,  இந்த முதலாெது முன்னைி திட்டப்ேைியின் முதல் கட்டத்திற்காக  $11.15 

ைில்லியன் டாலர் வதாமகமய ஒதுக்குெதாக அப்போமதய சுற்றுச்சுழல் ைற்றும் காலநிமல 

ைாற்றத்திற்கான அமைச்சராக இருந்த பைதகு பகத்தாீன் வைக்வகன்னா அறிெித்தார்  

இந்த திட்டத்திற்கு  வைாத்தைாக $16 ைில்லியன் வசலொகும் என கைிக்கப்ேட்டது. கூட்டாட்சி அரசின் 

நிதியானது கனடா நாட்டின்  சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் காலநிமல அமைப்ேின் பலா-கார்ேன் எகனாைி 

ஃேண்ட் (Low Carbon Economy Fund) ைற்றும் கனடாெின் பதசிய ஆதாரெளங்களுக்கான அமைப்ேின் 

க்ாீன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்ச்சர் –ைின்சார ொகன உள்கட்டுைான வசயல்முமற ெிளக்க நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

(Green Infrastructure – Electric Vehicle Infrastructure Demonstration Program) மூலைாக 

ெழங்கப்ேட்டது. 

 

https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2019/07/multi-million-dollar-investment-in-brampton-electric-bus-network.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/low-carbon-economy-fund.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/low-carbon-economy-fund.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/low-carbon-economy-fund.html
https://www.nrcan.gc.ca/climate-change/green-infrastructure-programs/electric-vehicle-infrastructure-demonstrations-evid/20467
https://www.nrcan.gc.ca/climate-change/green-infrastructure-programs/electric-vehicle-infrastructure-demonstrations-evid/20467
https://www.nrcan.gc.ca/climate-change/green-infrastructure-programs/electric-vehicle-infrastructure-demonstrations-evid/20467


 

 

நகரத்தின் ஒட்டுவைாத்த கார்ேன் உைிழ்வுக்கான  தடம் ேதிப்ேது ைற்றும் கிாீன்ைவுஸ் ொயு (ஜிவைச்ஜி) 

உைிழ்மெக் குமறக்கும் ெமகயிலான உயர்தர பசமெமய ெழங்கவும், புதிய ைற்றும் புதுமை 

ேமடக்கும்ேடியான தீர்வுகமள ெழங்கவும் ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து அமைப்பு  

உறுதிபூண்டுள்ளது; இதில் 133 டீசல்-எலக்ட்ாிக் மைப்ாிட் ஜூம் ெிமரவுப் பேருந்து வதாகுப்பு உட்ேட 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து அமைப்ேில் தற்போது 450 பேருந்துகமள அதன் பேருந்து 

வதாகுப்ேின் மூலம் இயக்குகிறது. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“பை ைாதம் 4 ஆம் பததி முதல் ப்ராம்ப்ட்டனின் சாமலகளில் ைின்சார பேருந்துகள் ஓடத் துெங்கும் 

என்ேமத அறிெிப்ேதில் நான் ைகிழ்ச்சியமடகிபறன். ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ேசுமை நகரைாகும், இது எங்கள் 

சமூகத்தின் நிமலத்திருக்கும் தன்மைக்கான குறிப்ேிடத்தக்க மைல்கல் ஆகும். ப்ராம்ப்ட்டனில் ோன்-

கனடியன் பேட்டாி எலக்ட்ாிக் பேருந்து வசயல்முமற ெிளக்கம் ைற்றும் ஒருங்கிமைப்பு பசாதமனக்கான 

(Pan-Canadian Battery Electric Bus Demonstration and Integration Trial) புதுமை ேமடத்தலில் எங்கள் 

திட்டப்ேைியில் இருக்கின்ற ேங்காளிகள் ைற்றும் தமலெர்கள், CUTRIC உடன் பசர்ந்து ஒத்துமழப்ேதில் 

வேருைிதம் வகாள்கிபறாம். இதுபெ உலகளாெ முதல் முதலான திட்டைாகும்; இது எங்கள் பேருந்து 

போக்குெரத்து ெமலயமைப்மே பைலும் பைம்ேடுத்தும், இதுபெ கனடாெில் பெகைாக ெளர்ந்து ெரும் 

போக்குெரத்து ெமலயமைப்புைாகும் . ” 

- பேட்ாிக் ப்ரவுன், பையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

” இந்த ேிரபயாகிப்ோனது,  கனடா நாட்டிமன, ைின்சாரப் பேருந்து புதுமை ேமடப்புக்களுக்கான 

மையைாக ைாற்றுகிறது. இந்த ஆண்டில், ப்ராம்ப்ட்டனில் ோன்-கனடியன் பேட்டாி எலக்ட்ாிக் பேருந்து 

வசயல்முமற ெிளக்கம் ைற்றும் ஒருங்கிமைப்புக்கான பசாதமனயுடன் (Pan-Canadian Battery Electric 

Bus Demonstration and Integration Trial)  பசர்ந்து, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் வெற்றிகரைாக 

ேிரபயாகப்ேடுத்தியது ேல ெமகயிலும் உதெிகரைாக இருக்கின்றது; பேருந்து போக்குெரத்து 

ஏவஜன்சிகள், நகரங்கள் ைற்றும் ைத்திய அரசு ஆகியமெ ேலெமககளிலிருந்து லாேம் எடுக்க  

அனுைதிக்கிறது; இதன் மூலம் அெர்களின் முதலீடு வசய்த ேைத்திற்கு, ஒன்றிமைந்து வசயல்ேடும் 

போட்டியாளர்கள் ைத்தியில் என்ன பெண்டுபைா அமத ைீட்டு எடுப்ேமத உறுதிப்ேடுத்த உதவுகிறது.  

இந்த திட்டைானது முழு வதாழிற்துமறமயயும் ேரஸ்ேரம் ஒன்றுடன் பெவறான்று இயங்கக்கூடிய தன்மை 

ைற்றும் தரப்ேடுத்தமல பநாக்கி திருப்ேி ெிட்டுள்ளது. ொி வசலுத்துபொருக்கும்  போக்குெரத்மத 

ேயன்ேடுத்துபொருக்கும் இது ஒரு நல்ல வசய்தியாகும். இந்த திட்டம் புதிய குமறந்த கார்ேன்  

உைிழ்வுக்கான வதாழில்நுட்ே பெமல ொய்ப்புக்கமளயும் உருொக்கி, ப்ராம்ப்ட்டன், ஒன்ட்படாிபயா 

ைற்றும் கனடாெில் உள்ள முக்கிய நிறுெனங்கள் அந்நிய பநரடி முதலீட்மட ஈர்க்க உதவுகிறது; 

முன்வனப்போமதயும் ெிட,  COVID-19 வதாற்றுபநாயால் ஏற்ேட்ட தாக்கங்கலிருந்து நாம் ைீளும் இந்தச் 

சையத்தில் இது முக்கியைானது. " 

- பஜாஸிப்ோ வேட்ரூனிக், CUTRIC ெின் தமலெர், ைற்றும் தமலமை வசயல் அதிகாாி (CEO)   



 

 

 

”நைது நகரத்தில் கார்ேன் தடம் ேதிெமதக் குமறக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சமே அர்ப்ேைிப்பு 

வகாண்டுள்ளது. 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் ப்ராம்ப்ட்டனில் உருொகும் கிாீன்ைவுஸ் ொயு உைிழ்மெ 80 

சதெிகிதம் அளவுக்கு குமறப்ேதற்கான ேயைத்தில் நாங்கள் இருக்கிபறாம். ப்ராம்ப்ட்டனில் ஆரம்ே கட்ட 

முதபல ைின்சார பேருந்துகளில் ேயைம் வசய்ெமதபய குறிக்பகாளாக மெத்திருக்க அமனெமரயும் நான் 

ஊக்குெிக்கிபறன்;  ஒரு பேருந்தில் ஆண்டுக்கு சுைார் 235 டன் அளெிலான  கார்ேன் (CO2) தடம் 

ேதியாைல் வசய்யும்! ” 

- ோல் ெிவசண்ட், ேிராந்திய கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 1 & 5; தமலமைப் வோறுப்பு, வோதுப்ேைிகள் 

ைற்றும் வோறியியல் துமற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“எங்கள் நகரத்திற்கான புதுப்ேிக்கப்ேட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் ேசுமை ெளர்ப்பு சுற்றுச்சூழலுக்கான ைாஸ்டர் 

திட்டத்திற்கு  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சமே சைீேத்தில் ஒப்புதல் அளித்தது; பைலும் இந்த ைின்சார பேருந்துகள் 

ப்ராம்ப்ட்டமன ஒரு ேசுமையான நகரைாக ஆக்குெதற்கான இந்த ேைிமய ஆதாிக்கின்றன. 

ப்ராம்ப்ட்டனில் ோன்-கனடியன் பேட்டாி எலக்ட்ாிக் பேருந்து வசயல்முமற ெிளக்கம் ைற்றும் 

ஒருங்கிமைப்புக்கான பசாதமனயானது (Pan-Canadian Battery Electric Bus Demonstration and 

Integration Trial),  உலகளாெிய காலநிமல ைாற்றத்திற்கான எங்கள் ேங்களிப்புகமளக் குமறக்க உதவும், 

ைற்றும் நிமலத்திருக்கும் தன்மைக்கான முயற்சிகமள ெழிநடத்துெதில் ேிற நகராட்சிகமள 

ஊக்குெிக்கும்.” 

- டக் ெில்லன்ஸ், நகர கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 2 & 6; உறுப்ேினர், சுற்றுச்சூழல் ஆபலாசமனக்குழு; 

உறுப்ேினர், CEERP சமுதாயப்ேைி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“நிமலத்திருக்கும் தன்மையில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஒரு முன்னைி நகரைாகும்;  இதுபெ ப்ராம்ப்ட்டன் 

பேருந்து போக்குெரத்து வதாகுப்மே ைின்ையைாக்குெதற்கான முதல் ேடியாகும். பேருந்துபோக்குெரத்து 

ைற்றும் வசயல்ோடுைிக்க பேருந்து போக்குெரத்து ொய்ப்புகமள பைம்ேடுத்துெதற்கும், ஆற்றல் 

வசயல்திறனில் கெனம் வசலுத்துெதற்கும், புதுமையான வதாழில்நுட்ேங்கமள ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு 

வகாண்டு ெருெதற்கும் நாங்கள் கடமைப்ேட்டுள்பளாம். ” 

- படெிட் பேர்ாிக், தமலமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“கனடிய நாட்டு ைக்கள் தாங்கள் வசல்ல பெண்டிய இடத்திற்குச் வசல்ெதற்கு ேசுமையான 

ெிருப்ேங்கமளத் பதடுகிறார்கள், அதனால்தான் நாங்கள் அெர்களுக்கு இமதத் தருகிபறாம். ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாின் ைின்சார பேருந்துகளுக்கான மேலட் திட்டைானது, புதுமை ேமடக்கும் ெமகயிலான 

தூய்மையான வதாழில்நுட்ே தீர்வுகளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஆகும்,  வைாத்தத்தில் இது, பூஜ்ஜியம் 

உைிழ்ெிமன அமடய  நைக்கு உதவும். ” 

-பைதகு சீமுஸ் ஓ’ாீகன் ஜூனியர், இயற்மக ெளங்களுக்கான அமைச்சர் 



 

 

 

“ப்ராம்ப்ட்டனில் ெசிப்ேெர்களுக்கு ெிமரொன, தூய்மையான ைற்றும் குமறந்த வசலெிலான 

முமறகளில், முற்றிலும் உைிழ்வுகள் வசய்யாத பேருந்துகளில் ேயைம் வசய்ய  மெப்ேபத எங்கள் 

முதலீட்டின் குறிக்பகாள் ஆகும். இன்மறய துெக்கைானது, 2050 ஆம் ஆண்டில் உைிழ்வுகமள 80 

சதெிகிதம் அளெிற்கு குமறப்ேதற்கான ப்ராம்ப்ட்டனின் லட்சிய இலக்மக பநாக்கி வசல்ெதில் நாம் 

கடக்க இருக்கும் ஒரு முக்கியைான மைல்கல் ஆகும்;  ெரும்  5 ஆண்டுகளில்  முற்றிலும் உைிழ்வு இல்லாத 

5,000 பேருந்துகமளச் பசர்ப்ேதற்கான நைது அரசாங்கத்தின் உறுதிப்ோடும் இதுபெயாகும். இது கனடிய 

நாட்டு ைக்களுக்கான  பெமலொய்ப்புக்கள் உருொக ஆதரெளிக்கும், காலநிமல ைாற்றத்மத 

சைாளிக்கும், பைலும் தூய்மையான, அமனெமரயும் உள்ளடக்கிய சமூகங்கமளயும் உருொக்கும். ” 

- பைதகு பகத்தாீன் வைக்வகனா, உள்கட்டுைானம் ைற்றும் சமுதாயங்களுக்கான அமைச்சர் 

 

“கனடா நாட்டின் போக்குெரத்துத் துமறமய ைின்ையைாக்குெது என்ேது, வேரும் வோருளாதார 

ொய்ப்புகமள ெழங்குகிறது; அபத சையத்தில்  2050 ஆம் ஆண்டு ொக்கில் முற்றிலும் உைிழ்வு இல்லாத 

நிமல பநாக்கி நாம் வசல்லும்போது தூய்மையான காற்று கிமடக்கவும் ைற்றும் கார்ேன் உைிழ்மெக் 

குமறக்கவும் உதவுகிறது. கூட்டமைப்பு அரசின் ஆதரவுடன் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ேளிச்வசன வதாிகின்ற 

தடத்மத ெிட்டுச் வசல்கிறது; பைலும் குமறந்த கார்ேன் உைிழ்வு வகாண்ட வோருளாதாரத்திற்கு  

ைாறிவகாள்ெதன் நமடமுமறப் ேலன்கள் ஏற்கனபெ இங்பக உள்ளன என்றும் கனடா நாட்டு ைக்களுக்கு 

காட்டுகிறது. " 

- பைதகு பஜானாதன் ெில்கின்சன், சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் காலநிமல ைாற்றத்திற்கான அமைச்சர் 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ைக்கமளயும் 75,000 

ெைிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வோதுைக்கமள ைனத்தில் மெத்பத 

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

வதாழில்நுட்ோீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமைப் ேமடத்தலில் முன்னைி ெகிப்ேதற்கான ேயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். ோதுகாப்ோன, நிமலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆபராக்கியைிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமைப்ேதற்கான ெளர்ச்சிப்ோமதயில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ஊடகத் வதாடர்பு 

பைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமனப்ோளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுோடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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


 

 

 

 

கனடாெின் இயற்மக ெளங்களுக்கான ஊடக வதாடர்பு  

343-292-6100 

nrcan.media.rncan@canada.ca  

 

இயற்மக ெளங்களுக்கான அமைச்சர் அலுெலகத்தின் 

ஊடக வதாடர்பு  

இயான் பகைரான் 

ேத்திாிக்மக வசயலர் 

613-447-3488 

Ian.Cameron@canada.ca 

 

CUTRIC ஊடக வதாடர்பு 

கபரஸ் வரய்ல்லி  

அரசு & வோதுைக்கள் வதாடர்பு அதிகாாி ·  

514.244.3244 

grace.reilly@cutric-crituc.org  
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