
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

பிப்ரவரி 28 ஆம் தேேி துவங்கி, மூத்ேகுடிமக்களுக்கரக, ப்ரரம்ப்ட்டன் 

தபருந்துகளில் கட்டணமில்லர இலவச தசவவவை நகர நிர்வரகம் 

வழங்கவிருக்கிறது 

ப்ரரம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரவரி 14, 2022) – பிப்ரவரி 28 ஆம் தேேி துவங்கி, ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரில் வசிக்கின்ற  

மூத்ே குடிமக்கள், ப்ரரம்ப்ட்டன் மூத்ேகுடிமக்களுக்கரன அவடைரள அட்வட மற்றும் வருடரந்ேிர இலவச 

வசேிவை உள்ளடக்கிை ஒரு ப்ரரஸ்ட்தடர (PRESTO) அட்வடவைக் கரண்பித்து, ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரப் 

தபருந்துகளில் மூத்ேகுடிமக்கள் இலவச பைணம் தமற்ரகரள்ளலரம். 

2020 ஆண்டு பட்ரெட்டில் ஒப்புேல் வழங்கப்பட்டபடி, ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரில் வசிக்கின்ற மூத்ேகுடிமக்கள் 

கட்டணம் ஏதும் ரசலுத்ேரமரலதை, ப்ரரம்ப்ட்டன் தபருந்து தசவவகவள ரபற, இந்ே இலவச வருடரந்ேிர 

கடவு அட்வட உேவுகிறது. 

ப்ரரம்ப்ட்டன் தபருந்து தசவவ நிறுவனமரனது, இனிதமற்ரகரண்டு $15 மேிப்பிலரன நகரில் வசிக்கின்ற 

மூத்ேகுடிமக்களுக்கரன  மரேரந்ேிர கடவு அட்வடவை வழங்கரது; தமலும் நகரில் வசிக்கின்ற மூத்ே 

குடிமக்களுக்கரன  ரரரக்கம் ரசலுத்துவேன் தபரிலரன  $1 சீட்டிவனயும் வழங்கரது. ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரில் 

வசிக்கரே மூத்ேகுடிமக்கள் ரேரடர்ந்து ேங்கள் ப்ரரஸ்ட்தடர (PRESTO) அட்வடவை உபதைரகிக்கலரம் 

மற்றும் முன்கூட்டிதை பணம் தசமிக்கப்பட்டுள்ள ஈ-பர்ஸ் லிருந்து $1.60 கட்டணம் ரசலுத்ேி 

பைணிக்கலரம். 

ப்ரரம்ப்ட்டன் தபருந்து தசவவ நிறுவனமரனது கட்டுபடிைரகும் வவகைிலரனதும் நிவலத்து 

நிற்கவல்லதுமரன பைணிைர் தபரக்குவரத்து வசேிவைக் ரகரடுக்க அர்ப்பணிப்பு ரகரண்டுள்ளது. நகரில் 

வசிக்கின்ற மூத்ே குடிமக்களுக்கரன இந்ே இலவச  ப்ரரம்ப்ட்டன் தபருந்து தசவவ கடவு அட்வடைரனது 

நகரசவபைின் ஆயுட்கரல முன்னுரிவம ரகரண்ட விஷைங்களின் தபரில் அவமத்துக் 

ரகரடுக்கப்பட்டதுடன், இது நகரில் வசிக்கின்ற மூத்ேகுடிமக்கள் தபருந்து தசவவவை எளிேில் 

அணுகுவவே தமம்படுத்துகிறது. 

இந்ே இலவச கடவு அட்வடைரனது ரசப்டம்பர் 19 இல் அறிமுகம் ரசய்ைப்பட்ட $15 மேிப்பிலரன, 

நகரில் வசிக்கின்ற் மூத்ேகுடிமக்களுக்கரன,  மரேரந்ேிர கடவு அட்வட ரவற்றிைவடந்ேவேத் ரேரடர்ந்து 

வருகிறது; இேனரல்  ப்ரரம்ப்ட்டன் மூத்ேகுடிமக்களுக்கரன அவடைரள அட்வட ரபறுகின்ற மூத்ே 

குடிமக்களின் எண்ணிக்வக அேிகமரகிைது. 

ேகுேி உள்ளேர எனப் பரர்ப்பேற்கும் உங்களுக்கரன அட்வடகவளப் 

ரபறுவேற்கும்  www.bramptontransit.com க்கு வருவக ேரவும் அல்லது அவழக்கவும்: 905.874.5120. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C1da51aa8b06a48d378b508d9efd788f1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637804531264590352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KtIL%2FhDg1GMRbjghLRCKrp9iLQuX4KYoPYt7o2xho8Y%3D&reserved=0


 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“பிப்ரவரி 28, 2022 அன்று ப்ரரம்ப்ட்டனின் மூத்ே குடிமக்களுக்கு இலவச தபருந்து தசவவ வழங்குேவல 

ஆரம்பித்து வவப்பேில் ரபருமிேம் ரகரள்கிதறரம். எங்கள் மூத்ே குடிமக்களுக்கு, கட்டுப்படிைரகும் 

விவலைிலரன தபரக்குவரத்து வசேி ரகரடுப்பேற்கரன அக்கவற ரசலுத்துவேில் இது ஒரு வமல்கல் 

ஆகும்; தமலும் எங்கள் 2040 ஆண்டிற்கரன ேிட்டத்ேின் ஒரு பகுேிைரக, எங்கள் ப்ரரம்ப்ட்டன் தபருந்து 

தபரக்குவரத்து ரநட்ரவரர்க் மூலம் ேிறவமைரன, கட்டுபடிைரகும் ரசலவிலரன மற்றும் நிவலத்து 

நிற்கவல்ல தபரக்குவரத்வே வழங்க நரங்கள் கடவமப்பட்டுள்தளரம்.” 

- தபட்ரிக் ப்ரவுன், தமைர், ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் 

“2020 ஆம் ஆண்டு பட்ரெட்டின் ஒரு பகுேிைரக ப்ரரம்ப்ட்டனின் மூத்ேகுடி மக்களுக்கு கட்டணமில்லர 

இலவச ப்ரரம்ப்ட்டன் தபருந்து வசேிக்கு ப்ரரம்ப்ட்டன் நகர சவப அங்கீகரித்துள்ளது; அந்ேக் கடப்பரடு 

இந்ே ஆண்டு நிெமரகியுள்ளது. இந்ே இலவச பைணச்சீட்டு மற்றும் இலவச கடவு அட்வடவை 

உபதைரகித்து சுறுசுறுப்பரன வரழ்க்வகவை அனுபவிக்குமரறு எங்கள் மூத்ேகுடிமக்கவள நரன் 

ஊக்குவிக்கிதறன். எங்கள் சமூகத்வே கட்டிரைழுப்பிை மூத்ேகுடிமக்கள் தபருந்து தபரக்குவரத்ேில் சுகம் 

ரபறுவது மிகவும் ரபரருத்ேமரனது.” 

- பரல் விரசண்ட், பிரரந்ேிை கவுன்சிலர், வரர்டுகள் 1 & 5; ேவலவர், ரபரதுப்பணி மற்றும் 

ரபரறிைிைல்துவற, ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நகரத்ேில் உருவரகும் கிரீன்ஹவுஸ் வரயு உமிழ்வவ 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் 80% அளவுக்கு குவறக்கும் 

பணிைில் ப்ரரம்ப்ட்டன் நகர சவப ஈடுபட்டுள்ளது. ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரில் வசிக்கின்ற மூத்ேகுடிமக்களுக்கு 

இலவசக் கட்டணத்வே வழங்குவது என்பது, மலிவரன மற்றும் நிவலத்து நிற்கவல்ல தபருந்து 

தபரக்குவரத்து தசவவ வழங்கும் பணிைில் ஒரு முக்கிை வமல்கல் ஆகும்; நமது நகரத்ேில் அவனத்து 

வவகைரன தபரக்குவரத்வேயும் சமநிவலப்படுத்துவேற்கரகதவ நரங்கள் பணிைரற்றுகிதறரம்.” 

- டக் வில்லரன்ஸ், நகர கவுன்சிலர், வரர்டுகள் 2 & 6; உறுப்பினர், சுற்றுச்சூழல் ஆதலரசவனக் 

குழு; உறுப்பினர், CEERP சமுேரைப் பணிப்பவட, ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் 

  

“ப்ரரம்ப்ட்டன் தபருந்து தசவவைரனது, நகரம் எங்கிலுமரக, மக்கவள ேிறம்பட ரகரண்டு ரசல்வேற்கரக, 

எங்கள் தபரக்குவரத்து அவமப்பில் ஸ்ேிரமரனதும் சீரரனதுமரன தமம்பரடுகள் ரசய்வேில் கவனம் 

ரசலுத்துகிறது. ப்ரரம்ப்ட்டன் தபருந்து தசவவ அவமப்புக்கு இது ஒரு மகத்ேரன ஆண்டரகும், ஏரனனில் 

நரங்கள் ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரில் வசிக்கின்ற மூத்ேகுடிமக்களுக்கரன  இலவச தசவவகவளச் 

ரசைல்படுத்துகிதறரம் மற்றும் எங்கள் சரவலகளில் மின்சரர தபருந்துகவளத் ரேரடர்ந்து 

ரகரண்டுவரவிருக்கிதறரம்.”   



 

 

- அரலக்ஸ் மிதலரரைவிக், ரபரது தமலரளர், ப்ரரம்ப்ட்டன் தபருந்து தசவவ 
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கனடர நரட்டில் மிக விவரவரக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றரன ப்ரரம்ப்ட்டன் ேன் வசத்ேில் 700,000 மக்கவளயும் 75,000 

வணிக அவமப்புக்கவளயும் ரகரண்டிருக்கிறது. நரங்கள் ரசய்யும் ஒவ்ரவரரு கரரிைத்ேிலும் ரபரதுமக்கவள மனத்ேில் வவத்தே 

ரசய்கின்தறரம். பலேரப்பட்ட சமுேரைத்ேினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முேலீட்வட நரங்கள் ஈர்க்கிதறரம், 

ரேரழில்நுட்பரீேிைில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ரீேிைிலரன புதுவமப் பவடத்ேலில் முன்னணி வகிப்பேற்கரன பைணத்ேில் நரங்கள் 

ரசன்றுரகரண்டிருக்கிதறரம். பரதுகரப்பரன, நிவலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் ரவற்றிகரமரன  ஆதரரக்கிைமிக்க ஒரு நகவரக் 

கட்டவமப்பேற்கரன வளர்ச்சிப்பரவேைில் நரங்கள் பங்கு வகிக்கிதறரம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிைவற்றில் 

எங்களுடன் இவணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் ரேரிந்துரகரள்ளுங்கள். 
ஊடக ரேரடர்பு 

ப்ரரம்ப்ட்டன் நகர பல கலரச்சரர ஊடகம் 

multiculturalmedia@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
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