
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

நகராட்சியின் பேருந்து போக்குெரத்து மற்றும் உள்கட்டுமானவசதிகள் பற்றிய 

முக்கியமான முன்னுாிமமயான ெிஷயங்களுக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

வதாடர்ந்து ொதிடுகிறது   

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்ேர் 26, 2021) – இந்த ொரத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்சியின் பேருந்து 

போக்குெரத்து மற்றும் உள்கட்டுமானத்திற்கான முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்கமள கூட்டு 

அரசாங்கத்திடம் ொதிடுெதற்காக ஒட்டாொ நகாில் ப்ராம்ப்ட்டன் ோராளுமன்ற உறுப்ேினர்கள் நகாின் 

பமயர் பேட்ாிக் ப்ரவுன், ேிராந்திய கவுன்சிலர்கள் மிச்பசல் ேல்பலஸ்சி மற்றும் வராவீனா சான்ட்படாஸ்  

மற்றும் நகாின் அலுெர்களுடன் இமைந்து வகாண்டனர். 

கூட்டு அரசாங்கத்துடன் கூட்டு பசர்தல் மற்றும் நகாில் முதலீடு வசய்தல் என்ேது நகாின் 

குடியிருப்புொசிகளுக்கு, அமனெமரயும் உள்ளடக்கிய, ஆபராக்கியமான மற்றும் நிமலத்து நிற்கெல்ல 

சமுதாயத்மதக் கட்டமமக்க உதவுகிறது. அமனத்து ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகளுக்கும் ொழ்க்மகத் தரத்மத 

பமம்ேடுத்தவும் முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்கமள முன்கூட்டிபய முன்வனடுத்துச் வசல்லவும் கூட்டு 

அரசாங்கம் உதவுெமத நகர நிர்ொகம் எதிர்ோர்க்கிறது. 

மாகாண அளெிலான சராசாியில் ப்ராம்ப்ட்டன் மூன்று மடங்கு ெளர்ச்சியமடந்து ெருகிறது. பீல் 

ேிரபதசத்தில்,  2001 மற்றும் 2019 ஆண்டுகளுக்கிமடயில் 70 சதவீத மக்கள்வதாமக ெளர்ச்சிமயக் 

கண்டுள்ளது; அதாெது இந்த ெளர்ச்சிமய எதிர்வகாள்ள போக்குெரத்தில் முதலீடு வசய்ெபத 

முன்னுாிமமயான ெிஷயம் என அர்த்தமாகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகளில் 75 சதவீதத்தினர் வோதுப் பேருந்து போக்குெரத்திமனபய 

உேபயாகிக்கின்றனர், அமத ககொடுப்பவர் யார் என வதாிந்துள்ளனர், மற்றும் இன்னும் சிறந்த பேருந்து 

போக்குெரத்து இருந்திருக்க பெண்டும் என 85 சதவீத ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகள் நம்புகின்றனர். கூட்டு 

அரசாங்கமும் அந்தந்த மாகாண அரசுகளும் பசர்ந்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கும் LRT க்கு நிதியாதாரம் 

அளிக்க பெண்டும் என 89 சதவீத மக்கள் எதிர்பொர்க்கின்றனர். 

2021 ஆம் ஆண்டின் கூட்டமமப்பு அரசுக்கான பதர்தலின்போது,பேருந்துபோக்குெரத்து மற்றும் 

உள்கட்டுமானம் ஆகிய முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்களுக்கு கூட்டு அரசாங்கத்துடன் கூட்டு பசரும் 

ெிதத்திலான நிதி திரட்டல் பதமெ என நகர நிர்ொக பகாடிட்டு காட்டியது. அந்த முன்னுாிமமயான 

ெிஷயங்களில் அடங்குேமெ:  



 

 

• வமயின் ஸ்ட்ாீட்-லிருந்து ப்ராம்ப்ட்டன் GO  ெமரயில், முழுக்கவும் நிதியளிக்கப்ேட்ட இலகு ரயில் 

போக்குெரத்து [Light Rail Transit (LRT)]  (கூட்டமமப்ேிடம் பகட்கெிருப்ேது $850M) 

• க்வீன் ஸ்ட்ாீட்-மைபெ  7 ராப்ேிட் பேருந்து போக்குெரத்து / ஸூம் எக்ஸ்ப்ரஸ்பெ ேிராந்திய 

இமைப்புக்கள் (கூட்டமமப்ேிடம் பகட்கெிருப்ேது $250M) 

• பமம்ேடுத்தப்ேட்ட  உள்கட்டுமான அமமப்ேிற்காக மசேர் வசக்யூர் பகட்டலிஸ்ட் (Cybersecure 

Catalyst) மானிய ஒப்புதல் (கூட்டமமப்ேிடம் பகட்கெிருப்ேது $80M) 

• இ-பேருந்துகள் வதாகுப்ேிற்கான மூன்றாெது மின்சார ெசதி வசய்து தருதல் (கூட்டமமப்ேிடம் 

பகட்கெிருப்ேது $75M) 

• வசயல்ோடு மிக்க போக்குெரத்து வநட்வொர்க்-ஐ ெிாிொக்குதல் (20-ஆண்டுக் கால வசயல்ோடு 

மிக்க போக்குெரத்து திட்டம் – கூட்டமமப்ேிடம் பகட்கெிருப்ேது $42.2M) 

 லின்குகள் 

• அரசு உறவுகள் – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் (Government Relations – City of Brampton) 

• 2021 கூட்டரசின் முன்னுாிமம ெிஷயங்கள் – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

• ப்ராம்ப்ட்டன் LRT ெிாிொக்கம் 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

கனடாெின் பெகமாக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் ஒன்றாகும்;  எங்கள் பபருந்து 

போக்குெரத்து அமமப்புகமள ெிாிவுேடுத்துெது மற்றும் போக்குெரத்து உள்கட்டமமப்மே 

ேசுமம மற்றும் நிமலத்துநிற்கும் தன்மை ககொண்ட ெழியில் ெிாிொக்கம் கசய்வது என்பது ஒரு 

முக்கிய முன்னுாிமமககொண்ட விஷயைொகும். இந்த கவுன்சில் காலமானது, எதிர்காலத்மத 

உருொக்குெதிலும், நைது நகரத்தில் ெசிப்ேெர்களுக்கொன முன்னுாிமம ககொண்ட விஷயங்கமள 

நாங்கள் முன்வனடுப்ேமத உறுதி வசய்ெதிலும் கெனம் வசலுத்துகிறது. ஒட்டாொெில் உள்ள 

எங்கள் கூட்டாட்சி ேங்காளிகளுடன் திறந்த ைனதுடன் இருப்பது மற்றும் நொங்கள் 

ேகிர்ந்துககொண்ட முன்னுாிமமயொன விஷயங்கமள முன்கனடுத்துச் கசல்ெதில் எங்கள் உள்ளூர் 

ோராளுமன்ற உறுப்ேினர்களின் ஆதரமெ நான் ோராட்டுகிபறன். 

- பேட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

சமீேத்திய ஆண்டுகளில், மாகாை மற்றும் மத்திய அரசாங்கங்களிடமிருந்து வேறப்ேட்ட நிதியின் 

குறிப்ேிடத்தக்க ெிாிொக்கத்திற்கு அரசாங்க உறவுகளுக்கொன ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அணுகுமுமறபய 

ெழிெகுத்தது. இப்போதும், எதிர்காலத்திலும் நைது நகரம் வதாடர்ந்து ெளர்ச்சியமடயும் போது, 

https://www.brampton.ca/EN/city-hall/relations/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/relations/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/2021_FED%20Priorities.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/2021_FED%20Priorities.aspx
http://www.brampton.ca/lrtextension


 

 

ப்ராம்ப்ட்டனுக்குப் ேயனளிக்கும் திட்டங்களில், நகர ஊழியர்கள் நைது கூட்டாட்சி அரசொங்க 

அமைப்புடன் வதாடர்ந்து வநருக்கமாகப் ேைியாற்றுொர்கள்.  

- படவிட் பபர்ொிக், தமைமை நிர்வொக அதிகொொிப்ரொம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கமளயும் 75,000 

ெைிக அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வோதுமக்கமள மனத்தில் மெத்பத 

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

வதாழில்நுட்ோீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமமப் ேமடத்தலில் முன்னைி ெகிப்ேதற்கான ேயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். ோதுகாப்ோன, நிமலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமமப்ேதற்கான ெளர்ச்சிப்ோமதயில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக கதொடர்பு 

பைொனிக்கொ துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பொளர், ஊடகம் & சமுதொய ஈடுபொடு 

யுக்திொீதியொன தகவல் கதொடர்பு  

ப்ரொம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

