
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

கனடா நகர்ப்புற பேருந்து போக்குெரத்து சங்கத்தினால், ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து 

போக்குெரத்துக்கு சுற்றுச்சூழலை நிலைக்க லெக்கும் தன்லைக்கான ெிருது ெழங்கி 

அங்கீகாிக்கப்ேட்டிருக்கிறது 

 

 

ப்ரம்ப்ட்டன், ON (அக்படாேர் 6, 2021) – கனடா நகர்ப்புற பேருந்து போக்குெரத்து சங்கத்திடைிருந்து 

(CUTA)  ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து நிறுெனத்திற்கு சுற்றுச்சுழலை நிலைக்க லெக்கும் 

தன்லைக்கான ெிருது கிலடத்திருக்கிறது; இது கடந்த மூன்று நாட்களில் நலடவேற்ற CUTA  ெின் 

ெருடாந்திர ைாநாடு ைற்றும் பேருந்து போக்குெரத்து கண்காட்சியின்போது, வைய்நிகர் முலறயில் 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து நிறுெனத்தின் லைல்கல் நிகழ்ச்சியாக, ைின்சாரப் பேருந்து 

பசாதலன ஓட்டம் நடத்திக் காட்டியலைக்காக ெழங்கப்ேட்டது.  

 

சுற்றுச்சூழலை நிலைக்க லெக்கும் தன்லைக்கான ெிருது ெலகயானது, ெணிகங்கள் ைற்றும் 

போக்குெரத்து அலைப்புகள், தங்கள் வசயல்ோடுகளில் அல்ைது திட்டங்களில் தற்போலதய சுற்றுச்சூழல் 

ேிரச்சிலனகள் ைற்றும் பேருந்து போக்குெரத்து வதாழில் எதிர்வகாள்ளும் சொல்களில் சாதகைான 

தாக்கத்லத அலடந்தலைக்காக அெர்கலள அங்கீகாிக்கிறது. CUTA ெின் பேருந்து போக்குெரத்துக்கான 

2040 ஆம் ஆண்டிற்கான வதாலைபநாக்குப்ோர்லெயுடன் ஒருைித்துப் போகின்ற ெலகயில், அாிதாக 

கிலடக்கின்ற ெளங்கலளப் ோதுகாத்தல், வசைவு பசைிப்பு அல்ைது அளெிடக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் 

நன்லைகள் ஆகியெற்றின் ெிலளொக புதிய கருத்தாக்கங்கள், வசயல்முலறகள் அல்ைது தற்போதுள்ள 

உேகரணங்களின் ைறுெடிெலைப்பு ஆகியலெ இதற்கான ெிலளேைன்களில் அடங்கும். 

 

பை 4, 2021 அன்று, ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்தானது, கபனடிய நகர்ப்புற போக்குெரத்து 

ஆராய்ச்சி ைற்றும் புதுலைேலடக்கும் கூட்டலைப்ேின் (CUTRIC) ஒரு ேகுதியாக, தரப்ேடுத்தப்ேட்ட 

ைற்றும் முழுலையாக இயங்கும் ெலகயிைான பேட்டாி ைின்சார பேருந்துகள் (BEBs) ைற்றும் அதிக 

ஆற்றல் வகாண்ட, தலைக்கு பைைாக ஓடும்  ஆன்-ரூட் சார்ஜிங் அலைப்புகள் ஆகியெற்றின் ைிகப்வோிய 

உைகளாெிய ொிலசப்ேடுத்தலை அறிமுகப்ேடுத்தியது. இது கனடியன் BEB முழுக்கவுைான வசயல்முலற 

ெிளக்கம் ைற்றும் ஒருங்கிலணந்த பசாதலன ஓட்டம் ஆகும். வைாத்தத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து 

போக்குெரத்தானது, அதன் பேருந்து வதாகுப்ேில் எட்டு BEB கலளச் பசர்த்துள்ளது, இரண்டு பநாொ ேஸ் 

(Nova Bus ) ஸிலிருந்தும் ைற்றும் ஆறு பேருந்துகள் நியூ ஃப்லளயாி (New Flyer) லிருந்தும் 

இயங்குகின்றன. 

 



 

 

பநாொ ேஸ், நியூ ஃப்லளயர் இண்டஸ்ட்ாீஸ், ABB Inc. ஸீவைன்ஸ் கனடா ைற்றும் நியூைார்வகட்-ட்பட 

ேெர் டிஸ்ட்ாிேியூஷன் லிைிவடட்  ஆகிபயாருடன் கூட்டாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் இலணகிறது; இது 

ட்ரான்ஸ்லின்க் ைற்றும் யார்க் ேிராந்திய பேருந்து போக்குெரத்துடனும் இலணகிறது; இதுபெ உைகின் 

முதைாெதான ைின்சார பேருந்து ஓட்ட இயக்கைாகும் இதனால்  ேல்பெறு உற்ேத்தியாளர்களிடைிருந்து 

ொங்கப்ேடும் ைின்சார ொகனங்கள் ைற்றும் சார்ஜர்கள் முழுலையாக இயங்கக்கூடிய ெடிெத்தில் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடைாம், அதாெது ஒரு நிறுெனத்தின் சார்ஜிங்க் கட்டலைப்ேில் இன்வனான்றிலன வசருகி 

ேயன்வேறைாம்; இதன் ெிலளொக பேருந்தின் ேின்புறம் குழாய் ெழியாக உைிழ்வு என்ேது இல்ைாைல் 

ஆக்கப்ேடுகிறது. 

 

BEB கள் தங்கள் ஆயுட்காை ஓட்டம் முழுெதிலுைாக பூஜ்ஜியம் எனும் உைிழ்லெ அலடயும். ஒவ்வொரு 

பேருந்தும் 10 நிைிடங்களுக்குள் முழுலையாக சார்ஜ் வசய்துவகாள்ள முடியும், பைலும் ஒரு பேருந்துக்கு 

ஆண்டு ஒன்றுக்கு 235 டன் கிாீன்ஹவுஸ் ொயுக்கலள (CO2e) பசைிக்கிறது. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

"ப்ராம்ப்ட்டனில் உைகளாெிய முதைாெது கனடா நாடு ேரெைாக இயங்கும் பேட்டாி ைின்சார 

பேருந்து வசயல்ெிளக்க ஒட்டம் ைற்றும் ஒருங்கிலணப்பு பசாதலனயானது  சுற்றுச்சூழலை 

நிலைக்க லெக்கும் தன்லையில் ஒரு லைல்கல் ஆகும். சிறந்த சுற்றுச்சூழல் ேைன்களுடன் எங்கள் 

நகரத்தின் போக்குெரத்து ெலையலைப்லே பைலும் பைம்ேடுத்த நாங்கள் எங்கள் 

கூட்டாளிகளுக்கு ஒத்துலழப்பு வகாடுத்துள்பளாம். ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ேசுலை நகரம், ைற்றும் 

நிலைக்க லெக்கும் தன்லையில் ஒரு முன்னணி நகரம். இந்த அங்கீகாரத்லத சாத்தியைாக்க 

உதெிய எங்கள் கூட்டாளிகள் ைற்றும் இப்ேணிலய நம்முடன்  இருந்து வசய்தெர்களுக்கும் 

நன்றி. " 

- பேட்ாிக் ப்ரவுன், பையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

"ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்தில் முதன் முதைாக ைின்சார பேருந்துகலள வெற்றிகரைாக 

புகுத்தியலதத் வதாடர்ந்து CUTA ெின் சுற்றுச்சூழலை நிலைக்கலெக்கும் தன்லைக்கான ெிருலத 

அலடந்ததில் நாங்கள் வேருலைப்ேடுகிபறாம். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சலேயானது, 2050 க்குள் 

ேிராம்ப்டனில் உருொக்கப்ேடும் கிாீன்ஹவுஸ் ொயு உைிழ்லெ  80 சதெிகிதம் அளவுக்கு 

குலறப்ேதற்கான நைது ேயணத்தில் நைது நகரத்தின் கார்ேன் தடம் ேதிப்ேலதக் குலறக்க 

தன்லன அர்ப்ேணித்துக் வகாண்டுள்ளது. 

- ோல் ெிவசண்ட், ேிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; தலைெர், வோதுப்ேணி ைற்றும் 

வோறியியல், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  



 

 

 

"ேசுலை நகரத்திற்கான எங்கள் வதாலைபநாக்குப் ோர்லெக்கான வசயல்ோட்டுக்கு  ைின்சார பேருந்துகள் 

ஆதரெளிக்கின்றன. கனடா நாடு ேரெைாக  பேட்டாி ைின்சாரப் பேருந்திற்கான வசயல்ெிளக்கம் ைற்றும் 

ஒருங்கிலணந்த பசாதலன ஓட்டம், ப்ராம்ப்ட்டனின் போக்குெரத்து அலைப்லே அளெிடும் ெலகயிைான 

சுற்றுச்சூழல் நன்லைகளுடன் புரட்சிகரைாக்கியுள்ளது; உைகளாெிய காைநிலை ைாற்றத்திற்கான நைது 

ேங்களிப்லேக் குலறக்கவும் உதவுகிறது; ைற்றும் ைற்ற நகராட்சிகள் நிலைக்கலெக்கும் தன்லைக்கான 

முயற்சிகளுக்கு ெழிகாட்டியாக இருக்கிறது. 

- டக் ெில்ைன்ஸ், நகர கவுன்சிைர் ொர்டுகள் 2 & 6; உறுப்ேினர், சுற்றுச்சூழல் ஆபைாசலனக் குழு; 

உறுப்ேினர், CEERP சமூக ேணிக்குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

"ப்ராம்ப்ட்டன் டிரான்ஸிட் போக்குெரத்து நிறுெனைானது, போக்குெரத்லத பைம்ேடுத்துெதுடன் 

சுறுசுறுப்ோன போக்குெரத்து ெழங்கவும் உறுதியாக உள்ளது; இது எாிசக்தி வசயல்திறனில் கெனம் 

வசலுத்தியும் ைற்றும் புதுலைேலடக்கும் ெலகயிைான வதாழில்நுட்ேங்கலள புகுத்தியும் ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு 

இந்த ெசதிலயக்  வகாண்டு ெருகிறது. சுற்றுச்சூழலை நிலைக்கலெக்கும் தன்லைக்கான ெிருது 

வேற்றதினால்  இந்த புதுலை ேலடக்கும் பேருந்து பசாதலன மூைம் நாங்கள் எவ்ொறு போக்குெரத்லத 

ேசுலை ஆக்குகிபறாம் என்ேலதயும் அங்கீகாிக்கிறது. 

- படெிட் ோாிக், தலைலை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

" தனது வெற்றிகரைான 2021 ஆண்டிற்கான ைின்சார பேருந்து பசாதலன ஓட்டத்திற்காக CUTA 

ெின் சுற்றுச்சூழலை நிலைக்கலெக்கும் தன்லைக்கான ெிருது வென்றலைக்காக  ப்ராம்ப்ட்டன் 

பேருந்து போக்குெரத்துக்கு ொழ்த்துக்கள். வோது பேருந்து போக்குெரத்து எப்போதும் 

கிாீன்ஹவுஸ் உைிழ்லெக் குலறத்து ெந்திருக்கிறது. பூஜ்ஜியம் அளெிைான  உைிழ்வு வசய்யும் 

பேருந்துகலளப் ேயன்ேடுத்துெதன் மூைம், கனடா தனது காைநிலை இைக்குகலள அலடய 

உதவுெதில் அது இன்னும் வோிய ேங்காற்ற முடியும். 

 

- ைார்பகா டி ஏஞ்சபைா, CUTA தலைெர் & தலைலை நிர்ொக அதிகாாி 

 

-30- 

கனடா நாட்டில் ைிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ைக்கலளயும் 75,000 

ெணிக அலைப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வோதுைக்கலள ைனத்தில் லெத்பத 

வசய்கின்பறாம். ேைதரப்ேட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்ோீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலைப் ேலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ேதற்கான ேயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். ோதுகாப்ோன, நிலைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆபராக்கியைிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலைப்ேதற்கான ெளர்ச்சிப்ோலதயில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

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


 

 

  

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்பஜாத் லகந்த் 

ஒருங்கிலணப்ோளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுோடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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