
 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்துப் போக்குவரத்து, ப்ரரஸ்படா (PRESTO) விசுவாசி 

திட்டத்தத அறிமுகம் ரசய்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூதை 3, 2020) – ஜூதை 6 ஆம் பததி திங்கட்கிழதையன்று ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து 

போக்குவரத்து நிறுவனைானது,  ப்ரரஸ்ட்படா (PRESTO)விசுவாசி திட்டத்தத அறிமுகம் ரசய்கிறது; 

இதன்மூைம் தங்கள் ப்ரரஸ்ட்படா (PRESTO)  கார்டுகதைக் ரகாண்டு பேருந்து கட்டணம் ரசலுத்துகின்ற 

ேயணிகளுக்கு இைவச ேயணங்கள் அனுைதிக்கப்ேடுகின்றன. 

திங்கள் முதல் ஞாயிறு வதரயிைான ஒரு வார காைத்தில் தங்கள் ப்ரரஸ்ட்படா (PRESTO)  கார்டுகைில் 

இருக்கும் நிலுதவத்ரதாதகதயக் ரகாண்டு  தங்கள் 12 ேயணங்களுக்கான கட்டணம் 

ரசலுத்துகின்றேயணிகளுக்கு, அபதவாரத்தில், அதற்கு ேின்னர் அவர்கள் பைற்ரகாள்ளும் ேயணங்கள் 

இைவசைாகும். 

இந்த விசுவாசி திட்டைானது புதியது ைற்றும், ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்துகைில் ேயணிக்கின்ற ேயணிகளுக்கு 

ரவகுைதி அைிக்கும் வதகயிைான திட்டைாகும்; இது ரதாடுதல் இல்ைாத கட்டணம் ரசலுத்துததை 

ஊக்கப்ேடுத்துவதற்பகயாகும். அதனத்து விதைான கட்டணம் ரசலுத்தும் வதககளுக்கும் இந்த திட்டம் 

ரோருந்தும் என்ேதால்,  வயது ஒரு ரோருட்டில்ைாைல் அதனத்து வயது ேயணிகளும் இைவச 

ேயணங்கதை பைற்ரகாள்ை முடியும். இதர போக்குவரத்து பசதவ அைிப்ோைர்கள் ைற்றும் தள்ளுேடியுடன் 

கூடிய GO இதண கட்டணம் ரசலுத்தல் ஆகியவற்றுக்கான  ைாற்றுப்ேயணம் அல்ைது கட்டணங்களுக்கு 

இந்த திட்டச்சலுதக ரோருந்தாது. இருப்ேினும் வாராந்திர ோஸ்கள் இப்போதும் கிதடக்கின்றன. 

தங்கள் ேயணங்களுக்கு ேணம் ரசலுத்த இன்னும் ரராக்கப் ேணத்ததப் ேயன்ேடுத்தும் ேயணிகள், 

வாடிக்தகயாைர் பசதவ கவுன்ட்டாிலிருந்து ஒரு PRESTO அட்தடதயப் ரேற 

ஊக்குவிக்கப்ேடுகிறார்கள். ஒரு குறிப்ேிட்ட காைத்திற்கு ைட்டுபை ேிரஸ்படா அட்தடக்கான 

கட்டணைாகிய $6 தள்ளுேடி ரசய்யப்ேடுகிறது - ஒரு வாடிக்தகயாைருக்கு ஒரு அட்தட ைட்டுபை. 

டிாினிட்டி காைன் ரடர்ைினல் (Trinity Common Terminal) கட்டிடத்ததத் தவிர்த்து, போக்குவரத்து 

முதனயங்கைில் உள்ை ேிற வாடிக்தகயாைர் கவுன்ட்டர்கள் திறந்திருக்கும் 

பகாவிட்-19 ோதுகாப்பு நடவடிக்தககள் 

பைம்ேடுத்தப்ேட்ட காை அட்டவதணப்ேடி பேருந்துகதைத்  தூய்தைப்ேடுத்தி அவற்றில் கிருைிநாசினி 

ரதைிக்கும் பவதை பைற்ரகாள்ைப்ேடும்.  ஒவ்ரவாரு 48 ைணிக்ரகாரு முதற பேருந்துகைின் அதனத்து 

ேரப்புகள், இயக்குேவர் அைருைிடம் ைற்றும் அதனத்து இருக்தககதையும் கிருைிநாசினி ரதைித்து 

சுகாதாரைாக தவப்ேபத  ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து பசதவயின் இைக்காகும். தற்சையம்  

ரேரும்ோைான பேருந்துகைில்  24 ைணி பநரத்திற்கு ஒருமுதற கிருைிநாசினி ரதைிக்கப்ேடுகின்றன.  



 

 

பேருந்து முதனயங்கள் ைற்றும் நிறுத்தங்கைில் உள்ை பைற்ேரப்புகளும்கூட தினசாி அடிப்ேதடயில் 

தூய்தைப்ேடுத்தி கிருைிநாசினி ரதைித்து சுகாதாரைாக தவக்கப்ேடும். 

 

பேருந்து முதனயங்கைிலும், பேருந்து நிறுத்தங்கைிலும், முகக் கவசம் அணிந்திருந்தாலும் கூட, 

முடிந்தவதர உடல் ாீதியான சமூக விைகதைத் ரதாடர்ந்து ேராைாிக்குைாறு நகர நிர்வாகம்  ேயணிகதைக் 

பகட்டுக்ரகாள்கிறது. ேயணிகள் தங்கள் ரசாந்த கிருைிநாசினிதய, அதாவது தக சுத்திகாிப்பு அல்ைது 

துதடப்ோன்கள் போன்றவற்தற எடுத்துச் ரசல்லுதல், ேயணம் ரசய்யும் போது அடிக்கடி தககதை 

கழுவுதல், இருைல் அல்ைது தும்முதல் ஆகியவற்தற முழங்தகயில்  முகம் புததத்துச் ரசய்ய 

நிதனவூட்டப்ேடுகிறார்கள். உங்களுக்கு உடல்நிதை சாியில்ைாைல் இருந்தால், தயவுரசய்து ேயணம் 

ரசய்வததத் தவிர்த்து, அருகிலுள்ை பகாவிட்-19 ைதிப்பீட்டு தையத்தில் பசாததன ரசய்துரகாண்டு, 

ரோது சுகாதார வழிமுதறகதைப் ேின்ேற்றவும். 

 

பீல் ேப்ைிக் ரெல்த் அதைப்ேின் வழிகாட்டுதலின்போில், குறிப்ோக, உடல் ாீதியான சமூக விைகதைக் 

கதடப்ேிடிப்ேது ஒரு சவாைான விஷயம் எனும் இடங்கைில், ஒவ்ரவாருவரும் ைருத்துவம் அல்ைாத முகக் 

கவசம்  அணியுைாறு நகர நிர்வாகம் வலியுறுத்துகிறது. ஆேத்துக்கதைத் ரதாடர்ந்து கண்காணிப்ேதற்காக, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் பீல் ேப்ைிக் ரெல்த் ைற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் அவசரநிதை பைைாண்தை 

அலுவைகம் ஆகியவற்றுடன்  ரநருக்கைாக ரசயல்ேடுகிறது. வழக்கைான புதுப்ேிப்புகளுக்கு 

www.brampton.ca/covid19  ஐப் ோர்தவயிடவும், www.bramptontransit.com க்கு வருதக தரவும்  அல்ைது 

பசதவ புதுப்ேிப்புகளுக்காக ட்விட்டாில் @bramptontransit ஐப் ேின்ேற்றவும். பகள்விகள் ஏதுைிருப்ேின் 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து அதைப்ேின் ரதாடர்பு தையத்தத 906.874.2999 என்ற எண்ணில் 

ரதாடர்பு ரகாள்ைைாம். 

  

 
ஊடக ரதாடர்பு  

பைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்ோைர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுோடு 

யுக்திாீதியான தகவல் ோிைாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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