
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

                  

  ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்துக்காக 2022 ெணிக மிளிர்ச்சி ெிருதினன நகர நிர்ொகம் 

வேறுகிறது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பம 9, 2022) –ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்தகக் கழகம் சமீேத்தில் தனது 2022 ஆம் ஆண்டின் 

ேிசினஸ் எக்ஸலன்ஸ் அொர்ட்ஸ் ெிழாவுக்கு உேசாிப்பு ெழங்கியது; இதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஸ்மார்ட் 

வசால்யூஷன்ஸ் ேிாிெின் கீழ் தனது அர்ப்ேணிப்புக்காவும் தனது பேருந்து வதாகுப்னே மின்சார 

மயமாக்குெதற்காகவும் ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்துக்கான ெிருனதப் வேற்றது. 

  

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து ேல குறிப்ேிடத்தக்க சாதனனகனள வசய்துள்ளது; இதில் ோன்-

கனடியன் BEB வசயல்முனற ெிளக்கம் மற்றும் ஒருங்கினணப்பு பசாதனன முயற்சியின் ஒரு ேகுதியாக 

தனது பேட்டாி மின்சார பேருந்து (BEB) பசாதனனக்கான கட்டம் 1 அறிமுகம் உள்ளடங்கும்; இதன்ேடி 

முழுனமயாக மின்மயமாக்கப்ேட்ட புதிய மூன்றாம் போக்குெரத்து பேருந்து ெசதி கட்டித்திற்காக 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சனேயின் ஒப்புதல் வேறப்ேட்டு மிக சமீேத்தில், கனடா உள்கட்டனமப்பு ெங்கி (CIB) 

உடனான நிதியளிப்பு ஏற்ோடும் வசய்யப்ேட்டு, இப்போது முதல் 2027 ெனர 450 BEB கனள 

ொங்குெதற்கு ஆதரொக $400M ெனரயிலான முதலீட்னட ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு ெழங்கும். 

  

ஸ்மார்ட் வசால்யூஷன்ஸ் ெிருது என்ேது டிஜிட்டல் மாற்றத்தில் சாதனன மற்றும் சிறந்து ெிளங்கும் 

நிறுெனங்கனள அங்கீகாிக்கிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்தானது, தனது துனறயில், 

நினலயான மாற்றங்களுக்குப் வசெிசாய்ப்ேதற்காக அங்கீகாிக்கப்ேட்டுள்ளது; ஆராய்ச்சி, கண்டுேிடிப்பு 

மற்றும் புதிய மற்றும் புதுனம ேனடக்கும் ெனகயிலான வதாழில்நுட்ேங்கனளச் வசயல்ேடுத்துெதன் மூலம் 

வசயல்திறனன பமம்ேடுத்தவும், மதிப்புக் கூட்டவும், இறுதியில் சமூகத்திற்கு ெளர்ச்சி வகாடுக்கவும் 

வசய்துள்ளது. பமலும் அறிய இங்கு க்ளிக் வசய்யவும். 

  

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்தக கழக் அனமப்ேிடமிருந்து ப்ராம்ப்ட்டன் போக்குெரத்திற்கான 2022 ேிசினஸ் 

எக்ஸலன்ஸ் ெிருனதப் வேறுெதற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வேருனம வகாள்கிறது. வதாடர்ந்து புதுனமகனள 

உருொக்கி, எங்கள் நகரத்னத நகர்த்துெதற்கு சிறந்த பசனெனய ெழங்குெதன் மூலம் பேருந்து 

போக்குெரத்து ெனகயில் டிஜிட்டல் மாற்றத்தில் முன்னணியில் உள்ளது;. 

 - பேட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

  

”2022 ேிசினஸ் எக்ஸலன்ஸ் ெிருதுகளில் ஸ்மார்ட் வசால்யூஷன்ஸ் ெனகயின் கீழ் ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து 

போக்குெரத்னத அங்கீகாித்தனமக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்தக கழகத்திற்கு நன்றி. நமது பேருந்து  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonbot.com%2Fbea%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C92fc1e45732f405faa0d08da31d440ea%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637877084954986633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rdPLUM9B0yI7lRFBAsN1ViHDzaTijyN%2FihNVHYAiVYo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonbot.com%2Fbea%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C92fc1e45732f405faa0d08da31d440ea%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637877084954986633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rdPLUM9B0yI7lRFBAsN1ViHDzaTijyN%2FihNVHYAiVYo%3D&reserved=0


 

 

போக்குெரத்து அனமப்பு, வதாழில்நுட்ேத்தில் ேடிப்ேடியான எதிர்காலத்னத ெடிெனமக்கிறது, மற்ற 

நகராட்சிகளுக்கு முன்னணி ெகுக்கிறது மற்றும் ொழ, பெனல வசய்ெதற்கு மற்றும் ெினளயாடுெதற்கு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகனர இன்னும் சிறந்த இடமாக மாற்றுகிறது.” 

- ோல் ெின்வசண்ட், ேிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தனலெர், வோதுப்ேணிகள் மற்றும் 

வோறியியல் துனற, ப்ராம்ப்ட்ட்ன் நகரம் 

  

“ஸ்மார்ட் வசால்யூஷன்ஸில் இந்த அங்கீகாரத்னத எங்களுக்கு ெழங்கியதற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து 

போக்குெரத்து சார்ோக, எங்கள் ொடிக்னகயாளர்களுக்கு சிறந்த பசனெனய ெழங்கும் அபத பெனளயில் 

ெளர்ச்சி, டிஜிட்டல் புதுனம ேனடப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நினலக்க னெக்கும் தன்னமனய 

சமநினலப்ேடுத்துதல் ஆகியெற்றுக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்தக கழகத்திற்கு மனப்பூர்ெமான நன்றினயத் 

வதாிெித்துக் வகாள்கிபறன்.  வதாழில்துனறயின் தனலெர்களாகத் வதாடரும் எங்கள் குழுனெப் ேற்றி 

நான் ெியக்கத்தக்க அளெிற்கு வேருனமப்ேடுகிபறன். நாங்கள் எதிர்காலத்னதப் ோர்க்கும்போது, எங்கள் 

உள்ளூர் ெணிகங்கள் போன்ற ெளர்ச்சிக்கான அனனத்து ேங்குதாரர்களின் ஒத்துனழப்னே நாங்கள் 

நம்ேியுள்பளாம். இந்த கவுரெம் வகாடுத்தனமக்காக மீண்டும் நன்றி மற்றும் எங்கள் வதாடர்ச்சியான 

கூட்டாண்னமக்காக நாங்கள் காத்திருக்கிபறாம்.” 

- அவலக்ஸ் மிவலாவயெிக், வோது பமலாளர், ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து ப்ராம்ப்ட்ட்ன் நகரம்  

 

“நகர ஊழியர்கள் போக்குெரத்து துனறயில் வதாடர்ச்சியான மாற்றங்களுக்கு வசெி சாய்ப்ேதில் 

அர்ப்ேணிப்பு வகாடுள்ளனர், இதனால் நாங்கள் எதிர்காலத்னத எதிர்வகாள்ளத் தயாராக இருக்கிபறாம். 

நாங்கள் புதுனமேனடப்புக்கனள உருொக்க உறுதிபூண்டுள்பளாம், பமலும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து ஆகியனெ டிஜிட்டல் மாற்றத்தில் ஸ்மார்ட் தீர்வுகளுக்கான 2022 

ெணிகச் சிறப்பு ெிருனதப் வேறுெதில் வேருமிதம் வகாள்கிறது. 

- ோல் பமார்ாிஸன், இனடக்கால தனலனம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்ட்ன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக விரைவாக வளர்ந்து வரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000 

வணிக அரமப்புக்கரளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் க ாதுமக்கரள மனத்தில் ரவத்தத 

கசய்கின்தறாம்.  லதைப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

கதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப்  ரடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

கசன்றுககாண்டிருக்கிதறாம்.  ாதுகாப் ான, நிரலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகைமான  ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக் 

கட்டரமப் தற்கான வளர்ச்சிப் ாரதயில் நாங்கள்  ங்கு வகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள் 

 



 

 

ஊடக வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ேன்முக கலாச்சார ஊடகம் 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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