
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில்  400 –பணியாளர்கள் வெலை வெய்யும் ெலகயிைான  லீட்  

(LEED) ொன்றளிக்கப்பட்ட புதியவதாரு இயக்க வெயல்பாட்டு லையத்லத 

அவைக்ட்ரா (Alectra) அலைப்பு திறக்கெிருக்கிறது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 15, 2021) – கடந்த ொரம் நலடவபற்ற ப்ராம்ப்ட்டன் நகரெலபக்குழு 

கூட்டத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 200 வகன்னடி வராட் வதற்கு எனும் முகொியில் லெத்து,  புத்தம் 

புதியவதாரு, நிலைத்து நிற்கெல்ை ெணிக இயக்க வெயல்பாடுகளுக்கான லையம் ஒன்லறக் கட்டுைானம் 

வெய்யெிருப்பதாக அவைக்ட்ரா (Alectra) அலைப்பு அறிெித்தது. 

புதிய லையம் அலையெிருக்கும் இடத்தில் 1 கிவைா ைீட்டர் தூரத்திற்குள்ளாக ெிறு ெணிகம் ெலகயில் 78 

ெணிகர்களும், தங்குைிடம் ைற்றும் உணவு வெலெகள் ெலகயில் 55 ெணிகர்களும் உள்ளனர். இந்தப் 

பகுதிக்கு 400 – அதாெது தற்வபாது இருக்கும் லையத்தின் எண்ணிக்லகலயப்வபாை இரண்டலர ைடங்கு- 

பணியாளர்கலள பணியைர்த்துெதில்  அவைக்ட்ரா (Alectra) நிறுெனம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு 

உதவுகிறது;  இதன் மூைம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ெில்ைலற ெிற்பலன ைற்றும் உணவு ொர்ந்த 

ெியாபாரங்கள், இந்த இயக்க வெயல்பாட்டு லையத்தில் கூடிய ெிலரெில் அலைெதற்கு உதெி வெய்து, 

உள்ளூர்ப் வபாருளாதாரத்திற்கு ஆதரெளித்து, எதிர்காை ெளர்ச்ெிக்கும் ெலு வெர்க்கப்படும். 

நிலைத்து நிற்கும் தன்லைக்கான நகாின் அர்ப்பணிப்புடன் ஒத்துவபாகும் ெலகயில் இந்த புதிய கட்டிட 

ெெதியானது தங்கத்தரத்திைான  லீட் LEED [(ெக்தி ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் ெடிெலைப்பு ெலகயில் 

தலைலைத்துெம்)Leadership in Energy and Environmental Design] ொன்றளிப்பு ெழங்கப்படும்; வைலும்  

ப்ராம்ப்ட்டன் ைற்றும் ைிஸ்ஸிஸ்ஸாகா நகரங்களுக்கு வெலெயாற்றுகின்ற 400 க்கும் வைைான 

எண்ணிக்லகயிைான பணியாளர்களுக்கு   ஒட்டுவைாத்தைான ஒரு இயக்க வெயல்பாட்டு லையைாக 

ெிளங்கும். 

லீட்(LEED) ொன்றளிக்கப்பட்ட கட்டிட ெெதிகளின் அம்ெங்களில் ெிை: 

• தரம் உயர்த்தப்பட்ட, தனக்வக உாித்தான ெலகயில் திறந்தவெளி காற்வறாட்டம் வகாண்ட 

கட்டுைான அலைப்புக்கள் (DOAS) - LEED தங்கத்தரங்கலளயும் தாண்டி GHG உைிழ்வுகலள 

சுைாராக  43% அளவுக்கு குலறத்தல்  



 

 

• வைற்கூலர சூாிய ெக்திலய 500KW அளவுக்கு உருொக்குதல் – கட்டிடத்தின் ைின்ெக்தி 

வதலெகலள பூர்த்தி வெய்யும் ெலகயில்  ெருடம் ஒன்றுக்கு 800 MWh அளவுக்கு புதுப்பிக்கத்தக்க 

ைின்ெக்தி ெழங்கிட உதவும் 

• ைின்ொர ொகனங்களுக்காக  30 க்கும் அதிகைான ொர்ஜிங் நிலையங்கள் நிறுெப்பட்டு 

அவைக்ட்ரா (Alectra) ெில் இருக்கும் அலனத்து ொகனங்கள், பணியாட்கள் ைற்றும் வபாது 

ைக்களால் உபவயாகிக்கப்படும் 

இதற்காக, ஆகஸ்ட் 2021 ொக்கில் பிரம்ைாண்டைான துெக்க ெிழா நடத்த திட்டைிடப்பட்டுள்ளது ைற்றும் 

இந்தத் திட்டப்பணிலய ஆகஸ்ட் 2023 இல் பூர்த்தி வெய்யவும் திட்டம் ெகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அவைக்ட்ரா (Alectra) பற்றி   இங்கு வைலும் அதிகம் படிக்கவும்.  ப்ராம்ப்ட்டனின் வபாருளாதார ெளர்ச்ெி 

பற்றி இங்கு வைலும் அதிகம் படிக்கவும். 

அவைக்ட்ரா இன்க் (Alectra Inc.) பற்றி 

ொடிக்லகயாளர்களின் வைாத்த எண்ணிக்லக அடிப்பலடயில்,  ஒன்ட்வடாிவயாெின் கிவரட்டர் வகால்டன் 

ஹார்ஸ் ஷூ (Greater Golden Horseshoe)  பகுதியில் ஒரு ைில்லியன் எண்ணிக்லகயிைான வீடுகள் 

ைற்றும் ெணிகங்களுக்கு  வெலெயாற்றி ெருகின்ற அவைக்ட்ரா அலைப்புதான் இப்வபாது கனடாெிவைவய 

ைிகப்வபாிய, நகராட்ெிக்கு வொந்தைான, ைின்ொர வெலெ ெழங்கும் நிறுெனைாகும். அத்தியாெெியைான 

ைின்ெக்தி உள்கட்டலைப்புக்கு முதலீடு வெய்து, பாதுகாப்பானதும் நம்பகைானதுைான ைின்ொரம் 

ெழங்கலை உறுதி வெய்து, புதுலை பலடக்கும் ெலகயிைான ஆற்றலுக்கான தீர்வுகலள ெழங்கி, 

அெர்கள் வெலெயாற்றும் 17 ெமூகத்தினாின்  வபாருளாதார ெளர்ச்ெிக்கு பங்களிப்பதுவும் 

அெர்கவளயாெர். 

வதாலைவநாக்குப்பார்லெக்கான அவைக்ட்ரா (Alectra) அலைப்பின்  வெயல்திட்டைானது, தங்களின் 

ொடிக்லகயாளர்களுக்கு உதவுதல் ைற்றும் தாங்கள் வெலெயாற்றும் ெமுதாயங்கள் நாலளய ெக்திக்கான 

ொத்தியக்கூறுகலளக் கண்டுபிடிப்பதாகவும் இருக்கிறது. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுலை நகரம், நைது கூட்டாளர்களுடன் வெர்ந்து, வபருைளெில் நிலைத்து நிற்கக் கூடிய 

ெமூகத்லத உருொக்குெதற்கும், காைநிலை ைாற்றத்திற்கு ஏற்ப நைது தாக்குப்பிடிக்கும் தன்லைலய 

அதிகாிப்பதற்கும் நாம் அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்வளாம்.  அவைக்ட்ரா (Alectra) தனது புதிய 

இயக்கவெயல்பாட்டு லையத்திற்கான தளைாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகலரத் வதர்ந்வதடுத்ததில் நாங்கள் 

பரெெைலடகிவறாம்; வைலும் இந்த புதிய இடம் வதற்கு வகன்னடி ொலைப் பகுதியில் உள்ள உள்ளூர் 

ெணிகங்களுக்கு,  இது வகாண்டு ெரும் கூடுதல் நன்லைகலளக் காணவும் ஆெலுடன் காத்திருக்கிவறாம்.” 

- வபட்ாிக் ப்ரவுன், வையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falectrautilities.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637593803418334255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S6qFedkcxI5epEZu783sDtIhFhckzkSFvwurrpCQQ4w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falectrautilities.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637593803418334255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S6qFedkcxI5epEZu783sDtIhFhckzkSFvwurrpCQQ4w%3D&reserved=0


 

 

“"ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்,  2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் நகரத்தில் உருொகும் கிாீன்ஹவுஸ் ொயு உைிழ்லெ 80 

ெதெிகிதம் அளவுக்கு குலறக்கின்ற தனது பயணத்தில் உள்ளது, அவ்ொறு வெய்ய அது நைது ெமூகம் 

முழுெதும் இருக்கும் கூட்டாளர்களின் கூட்டு முயற்ெிகலளயும் வெர்த்துக்வகாள்ளும் என்பலத நகர 

நிர்ொகம் அறிந்திருக்கிறது. லீட் (LEED) ொன்றளிக்கப்பட்ட அவைக்ட்ராெின் புதிய தங்கத்தரம் வகாண்ட 

இயக்கவெயல்பாட்டு லையம்  திறக்கப்படுெலத நாங்கள் எதிர்வநாக்கி காத்திருக்கிவறாம்; வைலும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு அருகாலையிவைவய அலைய உள்ள, 400 ஊழியர்கலளக் வகாண்ட 

ப்ராம்ப்ட்டனின் ெிறந்த உணவு ைற்றும் ெில்ைலற ெணிக அலைப்புக்களுக்கு ெருலக புாிந்து அனுபெிக்க 

ஆர்ெம் வகாண்டிருக்கிவறாம். ” 

- ைார்ட்டின் வைவடய்வராஸ், பிராந்திய கவுன்ெிைர், ொர்டுகள் 3 & 4; தலைெர், வபாருளாதார வைம்பாடு, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரைானது,  முதலீட்லட ஆதாிக்கின்ற ஒரு வபாருளாதார சூழலை ெழங்குகிறது,  ைற்றும் 

எங்கள் உள்ளூர் ெமூகத்துடன் ெணிகங்கள் ெளரவும் அனுைதிக்கிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ெிாிொக்கம் 

வெய்யும்  அவைக்ட்ராெின் முடிலெ நாங்கள் ெரவெற்கிவறாம். இந்த திட்டைானது கட்டுைான 

வெலைகளுக்கான வெலை ொய்ப்ப்பிலன ெழகுகிறது; அது முடிந்ததும், 400 நபர்களுக்கான வெலை 

ொய்ப்பு கிலடக்கெிருக்கும் இந்தத் தளத்தின் கூடுதல் நன்லை இப்பகுதியில் உள்ள உள்ளூர் 

ெணிகர்களால் உணரப்படும். ” 

- பால் ெிவென்ட், பிராந்திய கவுன்ெிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; துலணத் தலைெர், வபாருளாதார வைம்பாடு 

ைற்றும் கைாச்ொரம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“தங்களின் புதிய இயக்க வெயல்பாட்டு லையத்திற்கான அலைெிடைாக அவைக்ட்ரா  நிறுெனம் நைது 

பசுலை நகரத்லத வதர்ந்வதடுத்துள்ளதாக அறிெிப்பதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ைிகவும் ைகிழ்ச்ெி 

அலடகிறது. LEED ொன்றளிக்கப்பட்ட  இந்தப் புதிய கட்டிடெெதியானது, GHG உைிழ்லெக் 

குலறப்பதற்கும், குறிப்பிடத்தக்க வெலைகலள இப்பகுதிக்கு வகாண்டு ெருெதற்கும் உள்ளூர் 

ெணிகங்கள் ைீட்ெி வபறவும் உதவுகிறது. 3 ஆெது ொர்டின் ொர்பாக, அெர்கலள இந்த பகுதிக்கு 

ெரவெற்க காத்திருக்கிவறாம். " 

- வஜஃப் வபௌைன், நகர கவுன்ெிைர், ொர்டுகள் 3 & 4, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ஊழியர்களின் ொர்பாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உள்ள  200 வதற்கு வகன்னடி ொலை 

என்னும் இடத்தில் கட்டப்படவுள்ள இயக்க வெயல்பாட்டு லையம் பற்றிய வெய்தி குறித்து, அவைக்ட்ரா 

(Alectra) அலைப்லப ொழ்த்துகிவறாம். கவுன்ெிலின் ஆயுட்காை காை முன்னுாிலை வகாண்ட ெிஷயத்லத 

முன்வனடுப்பதற்கு நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்வளாம்: ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுலை நகரம், வைலும் 

காைநிலை ைாற்றத்திற்கு இலெந்துவகாடுக்கும்  தன்லைலய அதிகாிப்பதற்கும் எாிெக்தி வெயல்திறலன 



 

 

வைம்படுத்துெதற்கும் தங்கள் அர்ப்பணிப்லபப் பகிர்ந்து வகாள்ளும் நைது ெமூகம் முழுெதும் உள்ள 

அலனத்து கூட்டாளர்கலளயும் ெரவெற்கிவறாம். ” 

- வடெிட் பாாிக், தலைலை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"நிலைத்து நிற்கெல்ை ஒரு நிறுெனைாக இருந்தபடி, புதுலை பலடக்கும் ெலகயிைான எாிெக்தி தீர்வுகலள 

வெயல்படுத்துெதன் மூைம், சுற்றுச்சூழலில்  நைது  தடம் பதிெலதக் குலறப்பதற்கு அவைக்ட்ரா 

உறுதிபூண்டுள்ளது. இந்தப் புதிய கட்டிடம், பீல் பிராந்தியத்தில் உள்ள ொடிக்லகயாளர்களுக்கான 

எங்கள் வெலெ நிலைகலள வைம்படுத்துெவதாடு ைட்டுைல்ைாைல், 2050 க்குள் வநட்-ஜீவரா (அறவெ 

உைிழ்தல் இல்ைாத) பகுதியாக ைாறுெதற்கான பயணத்திலும் இது நைக்கு உதவும். ” 

- வஜம்ஸ் வைக்கும்பர், துலணத் தலைெர், ெிநிவயாகச் ெங்கிலித்வதாடர், அவைக்ட்ரா யுட்டிலிட்டீஸ் 

(Alectra Utilities) 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 ைக்கலளயும் 75,000 

ெணிக அலைப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும்  ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கலள ைனத்தில் லெத்வத 

வெய்கின்வறாம். பைதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வெர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிவறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலைப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிவறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆவராக்கியைிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலைப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிவறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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