
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்துக்கான 

குறிப்ேிடத்தக்க தரமுயர்த்தலுக்காக, கூட்டு மற்றும் மாகாண அரசுகளிடமிருந்து 

$7.3 மில்லியன் நிதி முதலீட்டினன வேறுகிறது   

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பம 17, 2021) – இன்னறய தினம், பமயர் பேட்ாிக் ப்ரவுன்;  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

கவுன்சிலர்கள்; உள்கட்டனமப்பு மற்றும் சமுதாயங்களுக்கான கூட்டனமப்பு அனமச்சராகிய பமதகு பகத்தாீன் 

வமக்கன்னா அெர்களின் சார்ோக ப்ராம்ப்ட்டன் வதற்கு ோராளுமன்ற உறுப்ேினரும் சர்ெபதச ெளர்ச்சித் 

துனற அனமச்சாின் ோராளுமன்றவசயலருமாகிய மணீந்தர் சித்து; ஒன்ட்படாிபயாெின் உள்கட்டனமப்பு 

அனமச்சராகிய பமதகு லாாீ ஸ்காட் அெர்கள் சார்ோக ப்ராம்ப்ட்டன் வதற்கு மாகாண ோராளுமன்ற 

உறுப்ேினரும் சிறு ெணிகம் மற்றும் அரசு ேணியகங்களில் ேணிகள் பதக்கமனடதனலக் குனறப்ேதற்கான 

இனண அனமச்சராகிய  பமதகு ப்ரப்மீத் சர்க்காாியா; மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் பமற்கு மாகாண ோராளுமன்ற 

உறுப்ேினராகிய அமர்ப ாத் சாந்து ஆகிபயார்  இனணந்து  ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து 

பேருந்துகளில் கணி உதெியுடனான ொகனம் அனுப்ேினெத்தல் மற்றும் தன்னியக்கமாக பேருந்துகளின் 

இருப்ேிடம் அறியும் அனமப்புகனள மாற்றி னெப்ேதற்கான கூட்டுநிதி முதலீடு வேறுெது ேற்றி 

அறிெித்தனர். 

 

கனடா நாட்டில் முதலீடு வசய்யும் திட்டத்தின் வோதுப்போக்குெரத்து உள்கட்டனமப்பு வதாகுப்பு (PTIS) 

மூலமாக  இந்தத் திட்டத்தில் கனடா நாட்டு அரசாங்கம்  $4 மில்லியன் வதானகனய முதலீடு வசய்கிறது.  

ஒன்ட்படாிபயா அரசு $3.3 மில்லியன் வதானகனய ெழங்குகிறது, மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் $2.6 

மில்லியன் வதானகனய இந்த திட்டத்திற்கு ெழங்குகிறது 

 

இந்த திட்டப்ேணியில்  அனனத்து ஆதாரெளிக்கும் சாதனங்கள், ெனலப்ேின்னல் வதாகுப்பு மற்றும்  

ெடிெனமப்பு, உருொக்கம் மற்றும் போக்குெரத்து பேருந்துகளில் கணி உதெியுடனான ொகனம் 

அனுப்ேினெத்தல் மற்றும் தன்னியக்கமாக பேருந்துகளின் இருப்ேிடம் அறியும் வமன்வோருள் ஆகியெற்னற 

வோருத்துதனல உள்ளடக்குகிறது. இந்த மாற்றுச் சாதன அனமப்புகள் 450 க்கும் பமற்ேட்ட 

பேருந்துகளில் நிறுெப்ேடும். இதில் ேரஸ்ேரம் ோிமாறிக்வகாள்ளக்கூடிய குரல்ெழி வசய்திப் ோிமாற்றம், 

படட்டா பரடிபயா வநட்வொர்க், மற்றும் 130 க்கும் பமற்ேட்ட பேருந்து முனனயங்கள் மற்றும் பேருந்து 

நிறுத்தங்களில் மின்னணு அறிெிப்பு ேலனககள் மற்றும் ேயணிகளுக்கான தானியங்கி கவுண்டர்கனளக் 

வகாண்டேடி பேருந்துகளில் அனமப்பு வசய்தல்  உள்ளிட்ட துனண அனமப்புகளின் வசயல்ோடுகள் 

மற்றும் ஒருங்கினணப்பு ஆகியனெ அடங்கும். 

 



 

 

இந்த புதிய அனமப்புகனளக்  கூடுதலாக அனமப்ேது என்ேது, தரவுகளின் நம்ேகத்தன்னம, வசயல்ோட்டு 

கண்காணிப்பு, கணினி திறன் மற்றும் வசயல்திறன் ஆகியெற்னற பமம்ேடுத்துெபதாடு, 

ப்ராம்ப்ட்டனுக்கான சிறந்த தரமான மற்றும் ோதுகாப்ோன வோது போக்குெரத்து அனமப்புக்கு உதவும். 

 

லின்குகள் 

• கனடா மற்றும் ஒன்ட்படாிபயா அரசுகள் ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பு ொசிகளுக்கான வோதுப் 

போக்குெரத்து துனறனய பமம்ேடுத்த முதலீடு வசய்கிறார்கள் (Canada and Ontario invest in 

improved public transit for residents of Brampton) 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

”எங்கள் வோது போக்குெரத்து அனமப்ேில் பமற்வகாள்ளப்ேடும் இந்த குறிப்ேிடத்தக்க முதலீட்னட 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ெரபெற்கிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து என்ேது, கனடாெில் பெகமாக 

ெளர்ந்து ெரும் போக்குெரத்து வநட்வொர்க்குகளில் ஒன்றாகும், பமலும் புதுப்ேிக்கப்ேட்ட அனுப்ேி 

னெத்தல் மற்றும் ொகன இருப்ேிடம் அறியும் வதாழில்நுட்ேமானது, ப்ராம்ப்ட்டனில் நிகழ்பநர தகெல், 

இனணப்பு, தரம் மற்றும் வோது போக்குெரத்தின் ோதுகாப்னே வோிதும் பமம்ேடுத்தும். ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு 

முதலீட்னடக் வகாண்டுெருெதற்காக அனனத்து மட்ட அரசாங்கங்களுடனும் வதாடர்ந்து 

ேணியாற்றுெனத நான் எதிர்பநாக்குகிபறன். ” 

- பேட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நன்கு இயங்குகின்ற ஆபராக்கியமான மற்றும் ோதுகாப்ோன நகரம் ஆகும். இந்த 

முக்கியமான முதலீடானது, எங்கள் போக்குெரத்து அனமப்பு நவீனமானதாக, திறனமயானதாக மற்றும் 

நன்கு இனணக்கப்ேட்டதாக இருப்ேனத உறுதி வசய்யும். எங்கள் சமூகத்தில் உள்ள அனனெருக்கும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து  தனது அன்றாட வசயல்ோடுகள், ோதுகாப்பு மற்றும் ெளர்ச்சிக்கு 

துனண நிற்ேதற்காக, சமீேத்திய புதுப்ேித்த வதாழில்நுட்ேங்கனளக் வகாண்டிருப்ேனத நாங்கள் 

வதாடர்ந்து உறுதி வசய்பொம். இனத சாத்தியமாக்கிய எங்கள் அரசாங்க ேங்காளிகள், ஊழியர்கள் 

மற்றும் முன்பனற்றத்தில் ேங்குெகிப்போருக்கு நன்றி. ” 

- ோல் ெிவசண்ட், ேிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தனலனமப் வோறுப்பு, வோதுப்ேணிகள் 

மற்றும் வோறியியல் துனற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு முதலீட்னடக் வகாண்டுெருெதற்காக, எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் இனணந்து 

ேணியாற்ற நகர ஊழியர்கள் அர்ப்ேணிப்பு வகாண்டுள்ளனர். ப்ராம்ப்ட்டன் போக்குெரத்து பேருந்துகளில் 

இந்த சாதனங்கனளயும் அனமப்புகனளயும் மாற்றியனமத்து, வசயல்ேடுத்தும்போது, ஏற்ேடும் 

ஒருங்கினணப்ேினால் எங்கள் பேருந்து வதாகுப்பு மற்றும் சமூகம் ஆகிய இரண்டுபம வோிதும் 

ேயனனடகின்றன. ” 

- படெிட் பேர்ாிக், தனலனம வசயல் அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/05/canada-and-ontario-invest-in-improved-public-transit-for-residents-of-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/05/canada-and-ontario-invest-in-improved-public-transit-for-residents-of-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/05/canada-and-ontario-invest-in-improved-public-transit-for-residents-of-brampton.html


 

 

 

இன்னறய முதலீடானது,  தரவுகள் மீதான நம்ேகத்தன்னம மற்றும் வசயல்ோட்டுக்கான கண்காணிப்பு 

மற்றும் திறன்கனள பமம்ேடுத்துெதன் மூலம் ப்ராம்ப்ட்டனின் வோது போக்குெரத்து உள்கட்டனமப்னே 

பமம்ேடுத்த உதவும். இது ெரெிருக்கும் ேல ஆண்டுகளில்  தரமான மற்றும் ோதுகாப்ோன வோது 

போக்குெரத்து ெிருப்ேத்வதாிவுகனள குடியிருப்ோளர்கள் வதாடர்ந்து வேறுெனத உறுதி வசய்யும். 

கனடாெின் உள்கட்டனமப்பு திட்டமானது, ஆயிரக்கணக்கான திட்டங்களில் முதலீடு வசய்கிறது, நாடு 

முழுெதும் பெனலொய்ப்புகனள உருொக்குகிறது, பமலும் தூய்னமயான, அனனெனரயும் உள்ளடக்கிய 

சமூகங்கனள உருொக்குகிறது. ” 

- உள்கட்டனமப்பு மற்றும் சமுதாயங்களுக்கான கூட்டனமப்பு அனமச்சராகிய பமதகு பகத்தாீன் 

வமக்கன்னா அெர்களின் சார்ோக ப்ராம்ப்ட்டன் வதற்கு ோராளுமன்ற உறுப்ேினரும் சர்ெபதச 

ெளர்ச்சித் துனற அனமச்சாின் ோராளுமன்றவசயலருமாகிய மணீந்தர் சித்து 

 

“ெளர்ந்து ெரும் நகரமாக இருக்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், எங்கள் மக்கனள எங்கள் சமூகத்தின் ஊடாக 

நடமாடச் வசய்ெதற்காக  ோதுகாப்ோன, புத்திசாலித்தனமான மற்றும் எளிதில் அணுகக்கூடிய 

போக்குெரத்து ெசதி பதனெயாகும். இந்த முதலீடானது, எங்கள் சமூகத்திற்கான நவீனமயமான, 

ேயனுள்ள மற்றும் திறனமயான போக்குெரத்து ெசதினயத் வதாடர்ந்து உருொக்குெதற்கானது - இதனால் 

கடின உனழப்ோளிகளான ப்ராம்ப்ட்டன் நகர குடும்ேத்தினர் முன்பனறுெதற்காக கினடக்கும் ஒவ்வொரு 

ொய்ப்னேயும் ேயன்ேடுத்திக் வகாள்ள முடியும். ” 

- ஒன்ட்படாிபயாெின் உள்கட்டனமப்பு அனமச்சராகிய பமதகு லாாீ ஸ்காட் அெர்கள் சார்ோக 

ப்ராம்ப்ட்டன் வதற்கு மாகாண ோராளுமன்ற உறுப்ேினரும் சிறு ெணிகம் மற்றும் அரசு 

ேணியகங்களில் ேணிகள் பதக்கமனடதனலக் குனறப்ேதற்கான இனண அனமச்சராகிய  பமதகு 

ப்ரப்மீத் சர்க்காாியா 
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கனடா நாட்டில் மிக ெினரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கனளயும் 75,000 

ெ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  

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
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
mailto: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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