
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

சி யூ ட்டி ஆர் ஐ சி (CUTRIC) அமைப்பானது, ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து 

பபாக்குெரத்துக்காக $175 ஆயிரம் நிதிமய கனடாநாட்டு அரசாங்கம் ைற்றும் எஃப் 

சி எம் (FCM) இடம் இருந்து வபறுகிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூமை 5, 2022) –இன்றைய தினம், இயற்றை வள அறைச்சராைிய மைதகு 

ஜ ானாதன் வில்ைின்சன் அவர்ைள் சார்பாைவும்;, ஹால்டன் பிராந்திய ைவுன்சிலர் ைற்றும் ைமனடிய 

நைராட்சிைளின் கூட்டறைப்பாைிய எஃப் சி எம் (FCM) இன் மராாி நிசன் அவர்ைள் சார்பாைவும்;, பிராந்திய 

ைவுன்சிலர் ைற்றும் ப்ராம்ப்ட்டனின் துறை மையர் ைார்ட்டின் ஜைவடய்மராஸ் அவர்ைள் சார்பாைவும், 

பர்லிங்டன் மையராைிய ைாியான் ைீட் வார்ட், ைற்றும் ைமனடிய நைர்ப்புை மபாக்குவரத்து ஆராய்ச்சி 

ைற்றும் புதுமை பமடத்தல் கூட்டறைப்பாகிய சி யு ட்டி ஆர் ஐ சி (CUTRIC) யின் தறலவர் ைற்றும் CEO 

ஆைிய  ம ாஸிpபா ஜபட்ரூனிச் அவர்ைள் சார்பாைவும், FCM இன் பசுறைக்ைான நைராட்சி நிதி (GMF) 

மூலைாை ப்ராம்ப்ட்டனில் மபருந்து மபாக்குவரத்துக்கான முதலீடு வசய்ெமத நாடாளுைன்ை 

உறுப்பினராைிய ரூபி சமஹாட்டா அைிவித்தார். 

 

க்ாீன்ஹவுஸ் வாயு உைிழ்றவக் குறைப்பதிலும் ைற்றும் ஜபாதுப் மபாக்குவரத்திற்ைான எதிர்ைால 

பயைிைள் எண்ைிக்றைக்ைான மதறவறயப் பூர்த்தி ஜசய்வதிலும் ப்ராம்ப்ட்டன் நைரம் மைற்ஜைாள்ளும் 

மூமலாபாய முயற்சிைளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்ைான சாத்தியக்கூறு பற்றிய ஆய்வுக்ைாை CUTRIC அறைப்பு  

$175,000 நிதி ஜபற்றுள்ளது. ப்ராம்ப்ட்டன் மபருந்து மபாக்குவரத்து வழித்தட ஜநட்ஜவார்க்ைில், அைமவ 

உைிழ்வு இல்லாத மபருந்துைறள (ZEBs) பயன்படுத்துவதற்ைான சாத்தியக்கூறுைறள ைதிப்பிடுவமத 

ஆய்வின் றையக்ைருத்தாை உள்ளது. 

 

CUTRIC யினால் உள்நாட்டிமலமய உருவாக்ைப்பட்ட முன்ைைிப்பு வசய்யக்கூடிய ைாடலிங் ைருவியாகிய 

RoutΣ.i™ ஐப் பயன்படுத்தி ஆய்வு மைற்ஜைாள்ளப்படுைிைது. தற்மபாதுள்ள ஜதாழில்நுட்பத்றத 

அடிப்பறடயாைக் ஜைாண்டு ZEBைள் அல்லது FCEBைறள ஏற்றுக்ஜைாள்வதன் சாத்தியக்கூறு ைற்றும் 

அறவ தரகூடிய பலன்ைறளத் தீர்ைானிப்பதற்ைாை, வழித்தட வறரபடங்ைள், மபாக்குவரத்து 

அட்டவறைைள், வானிறல ைற்றும் பயைிைறள ஏற்றிச் வசல்லுதல் மபான்ை ஜசயல்பாட்டு 

நிறலறைைறள இந்தக் ைருவி ஒருங்ைிறைக்ைிைது. 

 

 



 

 

எலக்ட்ாிக் ZEB மபருந்துைள் ஜைாண்ட ஜதாகுப்பிற்கு ைாறுவது என்பது, தனது ைார்பன் தடத்றத குறைத்து 

பசுறை நைரத்றத உருவாக்குவதற்ைான நைரத்தின் ைடறைைறள ைட்டறைக்ைிைது. ZEB க்ைள் என்பறவ, 

சமூைத்திற்கு திைறையான, அறைதியான ைற்றும் சுத்தைான பயைத்றத வழங்கும் நிறலயான 

மபாக்குவரத்து வாைனங்ைள் ஆகும். 

 

2050 ஆம் ஆண்டு வாக்ைில் ப்ராம்ப்ட்டனில் உருவாைின்ை 80 சதவிைிதம் பசுறை இல்ல வாயுக்ைறள 

(GHGs) குறைப்பதில், மபாக்குவரத்து மபருந்துைளின் ைின்ையைாக்ைலானது, நைரத்தின் பயைத்தில் ஒரு 

முக்ைியைான றைல்ைல் ஆகும். தற்மபாது இருக்ைின்ை 133 டீசல்-ைின்சார ைலப்பின Züm மபருந்துைளுடன் 

மசர்த்து, முதல் எட்டு மபட்டாி எலக்ட்ாிக்  ீமரா எைிஷன் மபருந்துைள் ைற்றும் நான்கு உயர்-ைின்னழுத்தம் 

ஜைாண்ட மைல்நிறல சார் ர்ைறள ப்ராம்ப்ட்டன் மபருந்து மபாக்குவரத்து அறைப்பு  2021 மை ைாதம் 

அைிமுைப்படுத்தியது. அறனத்து பபருந்து ஜைாண்ட வதாகுப்றபயும்  ZEB ைளாை ைாற்றுவதன் மூலம், ஒரு 

மபருந்திற்கு மதாராயைாை 115 டன்ைள் CO2 ஐ ஜவளிவிடுவறத இல்லாைல் ஜசய்யும் என 

எதிர்பார்க்ைப்படுைிைது; இது ஆண்டுக்கு சுைார் 53,000 டன் அளவிற்ைான GHG ைள் ஆகும், அதாவது 

12,000 பயைிைள் வாைனங்ைறள சாறலைளில் இருந்து அைற்றுவதற்கு சைைான GHGக்ைளின்  டன் 

அளவாகும். 

 

FCM ஆல் நிர்வைிக்ைப்படுைின்ை GMF க்கு, ைனடா அரசாங்ைத்தின் நன்ஜைாறட அறைப்பின் மூலம் 

நிதியளிக்ைப்படுைிைது. உள்ளூர் அரசாங்ைங்ைள் நிறலத்து நிற்கெல்ை நறடமுறைைளுக்கு மவைைாை ைாை, 

GMF உதவுைிைது. அதன் தனித்துவைான நிதிக்கைமெ, ஆதாரவளங்ைள் ைற்றும் பயிற்சி ஆைியவற்ைின் 

ைலறவயானது, நைராட்சிைளுக்கு ஜநைிழ்ந்து வகாடுக்கும் தன்றைறய உருவாக்ை, ைற்றும் பசுறை இல்ல 

வாயு உைிழ்றவக் குறைக்ை, மதறவயான ைருவிைறள வழங்குைிைது. 

 

லின்குகள் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் ைற்றும் பர்லிங்ட்டனில் குமறொன உைிழ்வு வகாண்ட பபருந்துகளுக்காக கனடா 

அரசாங்கம் ைற்றும் எஃப் சி எம் முதலீடு வசய்கின்றன (Canada and FCM invest in low-emission 

transit in Brampton and Burlington) 

 

  

https://fcm.ca/en/news-media/news-release/canada-and-fcm-invest-in-low-emission-transit-in-brampton-and-burlington
https://fcm.ca/en/news-media/news-release/canada-and-fcm-invest-in-low-emission-transit-in-brampton-and-burlington
https://fcm.ca/en/news-media/news-release/canada-and-fcm-invest-in-low-emission-transit-in-brampton-and-burlington


 

 

 

அறிஞர் கூற்றுகள் 

 

“ப்ராம்ப்டன் நைாில் உைிழ்வுகள் இல்ைாத மபருந்துைளுக்ைான CUTRIC இன் சாத்தியக்கூறு ஆய்வுக்காக, 

முதலீடு ஜசய்த ைனடா அரசாங்ைத்திற்கும் FCM க்கும் எங்கள் நன்ைி. இந்த $175K முதலீடானது, 

ப்ராம்ப்ட்டன் ைற்றும் ைனடாவில் நிறலத்து நிற்கெல்ை மபாக்குவரத்துக்கான  அடுத்த நிறலமய 

மநரடியாை ஆதாிக்கும்; ஏஜனனில் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுைளில் ப்ராம்ப்ட்டன் சாறலைளில் ஓடுெதற்காக, 

உைிழ்வுகள் அறபெ இல்ைாத 450 மபருந்துைறள ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து பபாக்குெரத்து அமைப்பு 

வாங்குைிைது. ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுறை நைரம் ஆகும், நாங்ைள் ஒன்ைாை மசர்ந்து, நைது ைாியைில 

உைிழ்வுக்கான தடத்றத குறைத்து, நைது சமூைத்தின் வாழ்க்றைத் தரத்றத மைம்படுத்துமவாைாக.” 

- பபட்ாிக் ப்ரவுன், பையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“நிறலயான, குறைந்த ைார்பன் உைிழ்வு வகாண்ட ஜபாதுப் மபாக்குவரத்து அமைெதற்கான தனது 

வதாமைபநாக்குப் பார்றவறய ப்ராம்ப்ட்டன் நைரைானது, FCM ைற்றும் CUTRIC உடனும் தனது 

கூட்டாளியும் ஆதரவாளருைான ைனடா அரசுடனும் பைிர்ந்து ஜைாள்ைிைது. இதற்காக GMF 

நிதியமைப்புக்கு நன்ைி; CUTRIC இன் சாத்தியக்கூறு ஆய்ொனது, GHG குறைப்புைள், ஜசலவு குமறெதன் 

ஆதாயம் ைற்றும் பகுப்பாய்வுக்காக திட்டைிடல், எங்ைள் ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து ஜநட்ஜவார்க்ைில் உள்ள 

ஒவ்ஜவாரு வழித்தடத்திற்கும் ைிைவும் ஜபாருத்தைான, உைிழ்வு அறபெ இல்ைாத, மபருந்துைளின் வறைைள் 

ைற்றும் பிை முக்ைிய ைாரைிைள் பற்ைிய நுண்ைைிறவப் ஜபை நைரத்திற்கு உதவும்; கூடபெ எங்ைள் 

பபருந்து வதாகுப்பிமன ைின்ையைாக்குெதற்கான இதர காரணிகள் என்னவெனத் வதாிந்துவகாள்ளவும் 

உதவும்.” 

- ைார்ட்டின் வைவடய்பராஸ், துமண பையர்,; பிராந்திய கவுன்சிைர் ொர்டுகள் 3 & 4; ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் 

 

“தூய்றையான மபாக்குவரத்துக்கான முமனப்புக்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் முன்னைியில் உள்ளது, 

மைலும் ப்ராம்ப்ட்டன் பபாக்குெரத்துக்காக, ைனடா அரசு ைற்றும் CUTRIC மூலம் FCM வழங்கும் $175K 

முதலீட்றட வரமவற்ைிமைாம். அறபெ உைிழ்வு இல்ைாத மபருந்துைள்வகாண்டிருப்பதன் மூைம், 

ப்ராம்ப்டறன பசுறை நைரைாை ைாற்றுவதற்ைான ைவுன்சிலின் இந்த ஆயுட்காை முன்னுாிமை வகாண்ட 

ெிஷயத்திற்கு ஆதரவு தருெதாக அமையும். ப்ராம்ப்ட்டன் பபாக்குெரத்துக்காக பசுறையான 

எதிர்ைாலத்றத ஆதாித்த நைது குழுவிற்கும் எங்ைள் ெளர்ச்சிக் கூட்டாளர்ைளுக்கும் நன்ைி.” 

- பால் ெிவசண்ட், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; தமைெர், வபாதுப்பணி ைற்றும் 

வபாறியியல் துமற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 



 

 

“ஒரு FCM வாாிய உறுப்பினராை இருக்கும் எனக்கு, ைனடா முழுவதும் உள்ள மபாக்குவரத்து 

முைமைைளுக்கு எவ்வாறு ஆதரெளிப்பது என்பது பற்ைிய பல விவாதங்ைளில் பங்பகற்கவும், 

முக்ைிய சவால்ைள், வாய்ப்புைள் ைற்றும் தற்மபாதுள்ள பபருந்து வதாகுப்பிமன, அறபெ உைிழ்வு 

இல்ைாத ைற்றும் குறைந்த ைார்பன் உைிழ்வுக்கான ஜதாழில்நுட்பங்ைளுக்கு ைாற்றுவது 

ஜதாடர்பான தீர்வு காணவும் உதவுகின்ற பாக்ைியம் ைிறடத்தது. பூஜ் ிய-உைிழ்வு வகாண்ட 

பபருந்து மபாக்குவரத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் முன்னைியில் உள்ளது, மைலும் பசுறையான 

மபாக்குவரத்து வறலயறைப்றப உருவாக்ை அறனத்து சம்பந்தப்பட்ட முகமைகளும் அரசாங்ை 

நிறலைளும் ஒன்ைிறைந்து ஜசயல்படுவது ைிைவும் முக்ைியைானது.” 

- வராவீனா சான்ட்படாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்; பபார்டு 

உறுப்பினர், FCM 

 

“நன்கு இறைக்ைப்பட்ட, நிறலயான ைற்றும் ஆற்ைல் திைன் ஜைாண்ட மபாக்குவரத்து அறைப்பு 

ைற்றும் அறனவருக்குைான பசுறையான நைரத்றத உருவாக்ை ப்ராம்ப்ட்டன் நைரம் 

உறுதிபூண்டுள்ளது. ைனடா அரசாங்ைம், FCM ைற்றும் CUTRIC ஆைியவற்ைின் ஆதரவுக்கு நன்ைி. 

ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு முதலீட்றடக் ஜைாண்டு வர எங்ைள் ெளர்ச்சிப் பங்குதாரர்ைளுடன் ஜதாடர்ந்து 

பைியாற்றுமவாம்.” 

- பால் பைார்ாிஸன், இமடக்காை தமைமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து பபாக்குெரத்து அமைப்பானது நிறலத்து நிற்கெல்ை மபாக்குவரத்தில் 

முன்னைியில் உள்ளது; மைலும் உைிழ்வு அறபெ இல்ைாத மபருந்துைள் என்பபத, எங்ைள் 

பபருந்து வதாகுப்மப ைின்ையைாக்குவதற்ைான எங்ைள் உறுதிப்பாட்டின் ஒரு பகுதியாகும். 

எங்ைள் ைின்ையைாக்ைல் திட்டத்திற்கு முதலீட்றடக் ஜைாண்டு வர CUTRIC ைற்றும் பல்மவறு 

ெளர்ச்சிப் பங்குதாரர்ைளுடன் நாங்ைள் பைியாற்ைி வருைிமைாம், மைலும் நாங்ைள் முன்மனாக்ைி 

ஜசல்லும் மபாது அவர்ைள் அளிக்கும் ஆதரவிற்காக எங்ைள் ெளர்ச்சிக் கூட்டாளர்ைளுக்கு நன்ைி.”  

- அவைக்ஸ் ைிபைாவயெிச், வபாது பைைாளர், ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து பபாக்குெரத்து, ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் 

 

“2015 ஆம் ஆண்டு நான் மதர்ந்ஜதடுக்ைப்பட்டதிலிருந்து, குறைந்த ைாசு உைிழ்வுப் மபாக்குவரத்திற்கு நாம் 

ைாைியதில் CUTRIC அளித்துெரும் முக்ைியப் பங்றை நான் மநரடியாைப் பார்த்திருக்ைிமைன். CUTRIC 

உடன் இறைந்த இந்த நிதி ஒதுக்ைீடானது, நைது எதிர்ைாலத்தில் ைின்ையைாக்ைல், ைாசுபாட்றடக் 

குறைத்தல், தூய்றையான மபாக்குவரத்து உள்ைட்டறைப்பில் முதலீடு ஜசய்தல் மூலம் ப்ராம்ப்ட்டன் நைரம் 



 

 

ஜபறுைின்ை பை முதலீடுகளில் இது ஒன்றாகும்; - நம்மை உைிழ்வு அறபெ இல்ைாத நிமைகளில் ஒரு படி 

மைமல ஜைாண்டு வருைிைது.” 

- ரூபி அப ாட்டா, ப்ராம்ப்ட்டன் ெடக்கு வதாகுதி நாடாளுைன்ற உறுப்பினர் 

 

 

“ஒன்ட்டாாிமயாவில் உள்ள ப்ராம்ப்ட்டன் ைற்றும் பர்லிங்டன் நகரங்களில் தூய்றையான 

மபாக்குவரத்துக்ைான நிதியுதவியின் இன்றைய அைிவிப்பானது, ைாசுபாட்றடக் குறைப்பதிலும், நைது 

சமூைங்ைறள மைம்படுத்துவதிலும், தூய்றையான ஜதாழில்நுட்பங்ைளில் நைது ைண்டுபிடிப்புைறள 

மைம்படுத்துவதிலும் ைனடிய நாட்டு ைக்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்ைான எங்ைள் அரசாங்ைத்தின் 

முன்னுாிறைறய மநாக்ைிய ஒரு முக்ைிய படியாகும். இந்த பகுதியில் CUTRIC இன் முன்னணி ெகிப்பிமன 

ஆதாிப்பதில் ைனடா அரசாங்ைம் ைிைவும் ைைிழ்ச்சி அறடைிைது. அவர்ைளின் தறலறைத்துவ பண்பிற்காை 

நான் அவர்ைறள வாழ்த்த விரும்புைிமைன்”                                                                                                                

- பைதகு வஜானாதன் ெில்கின்ஸன், இயற்மக ெளங்களுக்கான அமைச்சர் 

 

“ைாலநிறலக்கு எதிரான பபாராட்டத்தில் அறனவமரயும் இருக்க மெப்பது ைிைவும் முக்ைியைானது. 

ைனடா முழுவதிலும் உள்ள நைராட்சிைள், மவறல வாய்ப்புைமள உருொக்குெதற்கான ைற்றும் 

ைாலநிறலறய எதிர்க்கும் தன்றைறய உருவாக்கும் புதுறையான தீர்வுைள் காண்பதற்கான தங்ைள் 

பங்றைச் ஜசய்து வருைின்ைன. ைனடிய சமூைங்ைளில் பசுறை உள்ைட்டறைப்புக்கான முதலீடுைள் வசய்ெது, 

நைது ைாற்றை தூய்றையாக்கும், நைது ஜபாருளாதாரத்றத வலிறையாக்கும், மைலும் நிைர-பூஜ் ிய 

எதிர்ைாலத்திற்ைான பாறதயில் நம்றை வகாண்டு ெிடும்.” 

- பைதகு ஸ்டீென் கில்பீல்ட்ட், சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் காைநிமை ைாற்ற அமைச்சர் 

 

“இன்று ைனித இனம் ஜபரும்பாலும் நைரங்ைளில் வாழ்ைிைது. ைாலநிறல ைாற்ைத்திற்கு தீர்வு காணவும், 

ைாலநிறல ைாைிய உலைில் நைது எதிர்ைாலத்திற்ைான திட்டைிடலுக்கும் நைரங்ைள்தான் வழிவகுக்ை 

மவண்டும். ப்ராம்ப்ட்டன் ைற்றும் பர்லிங்டன் மபான்ை நைரங்ைளுடன் இறைந்து பைியாற்றுவதில் 

CUTRIC ஜபருைிதம் ஜைாள்ைிைது. இந்த நைரங்ைள் ைாலநிறல நடவடிக்றைறயச் சுற்ைி புதுறை பமடக்கும் 

சிந்தறன வகாண்ட ைக்கள் ொழும் றையங்ைளாை வளர்ந்து வருைின்ைன. நாட்டின் உள்ைட்டறைப்மப 

ைாற்றவும் ைற்றும் குறைந்த ைார்பன் நடைாட்டம் வகாண்ட நிலப்பரப்பாக ைாற்றுவதற்ைான மநரமும் 

இதுபெயாகும்.” 

- பஜாஸிப்பா வபட்ரூனிச், தமைெர் & C.E.O., CUTRIC 
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ைனடா நாட்டில் ைிை விறரவாை வளர்ந்து வரும் நைரங்ைளில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 ைக்ைறளயும் 75,000 

வைிை அறைப்புக்ைறளயும் ஜைாண்டிருக்ைிைது. நாங்ைள் ஜசய்யும் ஒவ்ஜவாரு ைாாியத்திலும் ஜபாதுைக்ைறள ைனத்தில் றவத்மத 

ஜசய்ைின்மைாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்ைளுக்கு வலு மசர்க்ைின்ைனர், முதலீட்றட நாங்ைள் ஈர்க்ைிமைாம், 

ஜதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுறைப் பறடத்தலில் முன்னைி வைிப்பதற்ைான பயைத்தில் நாங்ைள் 

ஜசன்றுஜைாண்டிருக்ைிமைாம். பாதுைாப்பான, நிறலத்து நிற்ைவல்ல ைற்றும் ஜவற்ைிைரைான  ஆமராக்ைியைிக்ை ஒரு நைறரக் 

ைட்டறைப்பதற்ைான வளர்ச்சிப்பாறதயில் நாங்ைள் பங்கு வைிக்ைிமைாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆைியவற்ைில் 

எங்ைளுடன் இறையுங்ைள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் ஜதாிந்துஜைாள்ளுங்ைள். 

 
ஊடை ஜதாடர்புைள்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நைர பன்முை ைலாச்சார ஊடைம்  

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

ைனடா இயற்றை வளங்ைள் அறைப்பு 
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