
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

மார்ச் 21 மற்றும் மார்ச் 23 முதல் ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து 

பேவெகளில் இலெே ேயணம், ேின்புற பகட் ெழியாக பேருந்தில் ஏறுதல், 

ேதியளவு எண்ணிக்வகயிலான ேயணியவர மட்டுபம ஏற்றுதல், இன்னும் ேல 

ெேதிகள் அறிமுகம் வேய்யப்ேடுகின்றன 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 20, 2020) – மார்ச் 21, ேனிக்கிழவம முதல், ேயணிகள் கட்டணம் வேலுத்த 

பெண்டியதில்வல என்றும், ேின்புற பகட் ெழியாக மட்டுபம ேயணியர் பேருந்தில் ஏறமுடியும் என்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து நிர்ொகம் அறிெிப்பு வேய்திருக்கிறது;  பகாெிட்-19 (COVID-19) 

வதாற்றுப்ேரெல் காரணமாக இந்த ெேதிகள் வேய்யப்ேட்டிருக்கின்றன, மற்றும் அடுத்த அறிெிப்பு ெரும் 

ெவர இது அமலில் இருக்கும். ோிவு பமவட பதவெப்ேடுகின்ற மாற்றுத்திறன் வகாண்ட ேயணிகள்ர் 

ெழக்கம்போலபெ பேருந்தின் முன்ேக்க பகட்டிவன உேபயாகித்துக் வகாள்ளலாம்.  

 

மார்ச் 23, திங்கட்கிழவம துெங்கி, அடுத்த அறிெிப்பு ெரும் ெவர ேின்ெரும் மாற்றங்களும்கூட 

நவடமுவறப்ேடுத்தப்ேடும்:  

 

• திங்கள் முதல் வெள்ளி ெவர  அதிகாிக்கப்ேட்ட பேவெகள். ெிேரங்கவள  இங்கு காணலாம் 

• ேனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழவம பேவெகள் அந்த நாட்களுக்கான ெழக்கமான  

அட்டெவணப்ேடிபய வதாடரும் . 

• 185 க்ளார்க் புலிொர்ட் (Clark Boulevard) மற்றும் 130 ோண்டல்வுட் ோர்க்பெ வெஸ்ட் 

(Sandalwood Parkway West) இல் இருக்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து நிர்ொக 

அலுெலகங்கள் வோது மக்கள் ெராமலிருக்கும் ெவகயில் மூடப்ேடும். கட்டணபம வேலுத்த 

பதவெயில்லாத இந்தச் ேமயத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்துகளில் போக்குெரத்து வேய்யத் 

பதவெயான மூத்த குடிமக்கள் அவடயாள அட்வடகள்,  வெட்டரன் அட்வடகள் மற்றும் 

ப்வரஸ்ட்படா (PRESTO) அட்வடகள் ெிற்ேவன தற்காலிகமாக நிறுத்தப்ேடுகின்றன. 

வதாவலந்தவெ மற்றும் கிவடத்தவெ ேற்றிய ெிோாிப்புக்களுக்கு ொடிக்வகயாளர்கள் அவழக்க 

பெண்டிய எண்” 905.874.2750 எக்ஸ். 62732. 

 

ேமுதாயத்தின் ஊடாக பகாெிட் - 19 (COVID-19) வதாற்று ேரெவலத் தடுப்ேதற்காக ,  ப்ராம்ப்ட்டன் 

பேருந்து போக்குெரத்து பேவெயில் ேின்ெரும் மாற்றங்கள் நவடமுவறப்ேடுத்தப்ேடும்:  

• பேருந்துகளில் உள்ளேடியான இருக்வககளின் எண்ணிக்வகயில் ோதியளவுக்பக  ேயணிகள் 

ஏற்றப்ேடுெர்; இது ேமூகத்தினர் ஒருெருக்கு ஒருெர் எட்ட இருந்து ேயணிப்ேதற்பகயாகும். 

அதாெது, பேருந்துகளில் ோதியளவு எண்ணிக்வகயிலான ேயணியர் ஏறிய ேின்னர் அடுத்து ெரும் 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/schedules.aspx


 

 

நிறுத்தங்களில் பேருந்து நிற்காது வேன்றுெிடும். ேயணிகள் ஏற்றப்ேடமாட்டார்கள். பேருந்து 

நிறுத்தங்களில் காத்திருக்கும் மீதிப் ேயணியவர ஏற்றிச் வேல்ல, பமலும் பேருந்துகவள 

அனுப்ேிவெக்க அவனத்து முயற்ேிகளும் பமற்வகாள்ளப்ேடும்.  

• அதிக கூட்டம் இருக்கின்ற ெழித்தடங்களில்  ஆர்ட்டிகுபலட்டட் (நீளமான வதாடர் ெண்டி 

போன்ற) பேருந்துகள் இயக்கப்ேட்டு இதன் மூலம் பேருந்தில் இருக்கும் ேயணியர் ஒருெருக்கு 

ஒருெர் எட்ட இருந்து ேயணிக்க ெேதி வேய்யப்ேடும். அதாெது, இந்த ஆர்ட்டிகுபலட்டட் 

(நீளமான வதாடர் ெண்டி போன்ற) பேருந்துகள் ெழக்கமான ெழித்தடங்களில் இருக்கும். பேருந்து 

வேன்று பேருமிடங்கள் ேற்றிய அறிெிப்புப் ேலவககவள கெனித்து அெற்வறஉேபயாகிக்கவும்.  

பேருந்தில் இருக்கும் ேயணியர் ஒவ்வொருெருக்கும், மற்றும் பேருந்து ஊழியர்களுக்கும் மற்றெர்களுக்கும்  

இவடயில் போதிய தூரம் இருப்ேவத உறுதி வேய்ய, ேில இருக்வககளின் குறுக்காக மஞ்ேள் நிற நாடா 

கட்டப்ேட்டிருக்கும்; இந்த இருக்வககளில் ேயணியர் உட்காரபெண்டாம் என 

பகட்டுக்வகாள்ளப்ேடுகிறார்கள்.  

 

இந்தச் ேமயத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து முவனயங்கள் மற்றும் அதன் வதாடர்புக்கான 

வமயம்  ஆகியவெ அெற்றின் ெழக்கப்ேடியான அலுெல் பநரத்வத கவடப்ேிடிப்ோர்கள். அலுெலக 

பநரங்களில் மாற்றம் ஏதும் இருப்ேின் அெற்றுக்கான தகெல்கள் வதாிெிக்கப்ேடும் ெவலத்தளம்: 

www.bramptontransit.com. 

 

பமம்ேடுத்தப்ேட்ட கால அட்டெவணப்ேடி பேருந்துகவளத்  தூய்வமப்ேடுத்தி அெற்றில் கிருமிநாேினி 

வதளிக்கும் பெவல பமற்வகாள்ளப்ேடும்.  ஒவ்வொரு 48 மணிக்வகாரு முவற பேருந்துகளின் அவனத்து 

ேரப்புகள், இயக்குேெர் அமருமிடம் மற்றும் அவனத்து இருக்வககவளயும் கிருமிநாேினி வதளித்து 

சுகாதாரமாக வெப்ேபத  ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து பேவெயின் இலக்காகும். பேருந்து 

முவனயங்கள் மற்றும் நிறுத்தங்களில் உள்ள பமற்ேரப்புகளும்கூட தினோி அடிப்ேவடயில் 

தூய்வமப்ேடுத்தி கிருமிநாேினி வதளித்து சுகாதாரமாக வெக்கப்ேடும். பேருந்து ேயணியர் தங்கள் 

வகெேம் தமது உேபயாகத்திற்காக இதுபோன்ற  கிருமி நாேினி, வககவளக் கழுவும் சுகாதார 

வோருட்கவள வெத்திருந்து தங்கள் வககவள அடிக்கடி கழுெி சுத்தமாக வெத்திருக்க 

பகட்டுக்வகாள்ளப்ேடுகிறார்கள். 

 

ஆேத்துக்கவளக் கண்காணிப்ேதற்காக, பீல் ேப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health) மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர அெேரகால நடெடிக்வககளுக்கான அலுெலகம் (Brampton Emergency Measures Office) 

ஆகிபயாருடன் பேர்ந்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் வநருக்கமாக ேணியாற்றி ெருகிறது. 

ொடிக்வகயான புது தகெல்களுக்காக ெருவக புாியவும்: www.brampton.ca/covid19 மற்றும் பேவெ 

ேற்றிய புதுத் தகெல்களுக்கு ெருவக புாியவும்: bramptontransit.com அல்லது  @bramptontransit  ஐ 

ட்ெிட்டாில் ேின்ேற்றவும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx


 

 

“இந்த இக்கட்டான ேமயத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஆபராக்கியமாகவும் ோதுகாப்ோகவும் இருப்ேவத 

உறுதி வேய்ய நாங்கள் கடவமப்ேட்டிருக்கிபறாம்; இதன் காரணமாகபெ, கட்டணமில்லா ேயணம், 

பேருந்தில் ேின்புறம் ஏறிக்வகாள்ளும் ெேதி மற்றும் ோதி எண்னிக்வகயிலான ேயணிகவள மட்டுபம 

ஏற்றிக்வகாள்ளுதல் ஆகிய ெேதிகவள நவடமுவறப்ேடுத்துகிபறாம். ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து 

போக்குெரத்து என்ேது முக்கியமும் ேிக்கலும் வகாண்ட ஒரு பேவெயாகும்; இது ேல குடியிருப்புொேிகள், 

தங்களின் பதவெகவள அவடய உதவுெதுடன், அதவன எளிதில் அணுகவும் போக்குெரத்து பேவெ 

ஊழியர்கள் தங்கவள அர்ப்ேணித்துக்வகாண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடன் பேர்ந்து ேங்காற்றுபொருடன், 

பகாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று ேரவுதலின் தாக்கத்வத குவறந்தேட்ேமாக்கவும் நாங்கள் 

கடவமப்ேட்டிருக்கிபறாம்.” 

- பேட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொேிகளுக்கு ோதுகாப்ோன போக்குெரத்துக்கான 

ொய்ப்புக்கவள ெழங்க கடவமப்ேட்டிருக்கிறது; அபத ேமயத்தில், நமது போக்குெரத்து ேணியாளர்களின் 

ோதுகாப்வேயும் வதாடர்ந்து உறுதி வேய்கிபறாம். நமது பேவெகவள இப்ேடிபய வதாடர்ந்து 

பேணுெதற்காக, இந்த ேொலான ேமயத்தில்  ோதுகாப்வேபய முன் வெக்கவும் அதவனபய வமயமாக 

வெக்கவும் இன்வறய அறிெிப்பு உறுதி வேய்கிறது.” 

- படெிட் பேர்ாிக், தாஇவம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

-30- 

கனடா நாட்டில் மிக ெிவரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெேத்தில் 650,000 மக்கவளயும் 70,000 

ெணிக அவமப்புக்கவளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வேய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வோதுமக்கவள மனத்தில் வெத்பத 

வேய்கின்பறாம். ேலதரப்ேட்ட ேமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பேர்க்கின்றனர், முதலீட்வட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்ோீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுவமப் ேவடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ேதற்கான ேயணத்தில் நாங்கள் 

வேன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். ோதுகாப்ோன, நிவலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகவரக் 

கட்டவமப்ேதற்கான ெளர்ச்ேிப்ோவதயில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

  

 

 
ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிவணப்ோளர், ஊடகம் & ேமுதாய  ஈடுோடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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