
 
 

 

 

நவம்பர் 1 ஆம் தேேி முேல் ப்ராம்ப்ட்டன் தபருந்து தபாக்குவரத்து தேவவகளில் மாற்றங்கள் 
  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்டடாபர் 19, 2021) – நவம்பர் 1 ஆம் டேேி முேல், ப்ராம்ப்ட்டன் டபருந்து 

டபாக்குவரத்து அமைப்பானது பின்வரும் டேமவ ைாற்றங்கமை நவடமுமறக்கு ககாண்டுவரவிருக்கிறது; 

இது டேமவ ைீோன நம்பத்ேன்மைமை உயர்த்துவேற்கும், நைது ைக்கமை நகரமைங்கிலுைாக ேிறம்பட 

மகாண்டு மேல்வமே உறுேி மேய்வேற்குடைைாகும்.  

 

501 ஸூம் க்வீன்  

• ப்ரைீலிைா டபருந்து முமனைத்ேிலிருந்து கிழக்கு டநாக்கி மேல்லக்கூடிை காமலடவமை கூடுேல் 

ஓட்டங்கள்- காமல 6:03, 6:13 ைற்றும் 6:23 ைணிக்கு புறப்படும் வமகைில் டேர்க்கப்பட்டுள்ைன. 

 

4/4A ேிங்க்வாகவ்ஸி  

• வாரநாட்கைில் வடக்கு டநாக்கிச் மேல்லக்கூடிை ைாமலப் மபாழுது கடந்ே ஓட்டங்கள் ஒவ்மவாரு 

20 நிைிடங்களுக்கு ஒரு முவற என்பேற்கு பேிலாக ஒவ்மவாரு 15 நிைித்ேிற்கு ஒன்று என இருக்கும் 

• வாரநாட்கைில் வடக்கு டநாக்கிச் மேல்லக்கூடிை ைாமலப் மபாழுது கடந்ே கூடுேல் ஓட்டங்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் டகட்டவ முமனைத்ேிலிருந்து இரவு11:45, நள்ைிரவு12:00, நள்ைிரவு12:11, 

நள்ைிரவு12:15, நள்ைிரவு12:30, நள்ைிரவு 12:45, பின்னிரவு 1:00, பின்னிரவு 1:15 ைற்றும் 

பின்னிரவு 1:30 ஆகிை டநரங்கைில் புறப்படும்  

 

5 மபாமவைர்ட்  

• டேமவ நம்பகத்ேன்மைமை டைம்படுத்துவேற்காக ேனிக்கிழமை & ஞாைிற்றுக்கிழமை டேமவகள் 

ேீர் மேய்ைப்பட்டுள்ைன 

 

11 ஸ்டீமலஸ் 

• ஏற்மகனடவ இருக்கின்ற பிற்பகல் 2:20 ைணிக்கான தேவவயில், டைப்பிள் லாட்ஜ் ஃபார்ம்ச்-

லிருந்து கிழக்கு டநாக்கி மேல்லக்கூடிை தபருந்து, லிஸ்கர் GO ஸ்டடஷன் -லிருந்து பிற்பகல் 2:13 

ைணிக்கு புறப்படும் வமகைில் ேீர் மேய்ைப்பட்டுள்ைது 

 

18 டிக்ஸீ  

• ப்ரைீலிைா டபருந்து முமனைத்ேிலிருந்து மேற்கு டநாக்கி மேல்லக்கூடிை வாரநாட்கைின் 

காமலடவமைைில் - காமல 6:15 am, காமல7:26 ைற்றும் காமல7:40 ைணிக்கு புறப்படும் 

வமகைில் கூடுேல் ஓட்டங்கள் டேர்க்கப்பட்டுள்ைன 



 

 

 

26 ைவுண்ட் ப்மைஸண்ட்  

• குமறக்கப்பட்ட வார நாட்கைின் ைாமல டவமை கடந்ே ஓட்டங்கள் ைீண்டும் ஓடத் துவங்கியுள்ைன 

• ைவுண்ட் ப்மைேண்ட் வில்டலஜ் ஸ்டடஷனில் இருந்து வடக்கு டநாக்கி மேல்லும் ஓட்டங்கள் காமல 

– 8:10, 8:50, இரவு9:30, இரவு10:10 ைற்றும் இரவு 10:50 ைணிக்கு புறப்படும் 

• க்ைாக்மவார்க் Dr. & ேிங்க்வாகவ்ஸி டராட்-லிருந்து மேற்கு டநாக்கி மேல்லக்கூடிை ஓட்டங்கள்– 

ைாமல 8:27, இரவு 9:07, இரவு 9:47 ைற்றும் இரவு 10:27 ைணிக்கு புறப்படும். 

 

டகாவிட்-19 க்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்மககள் 

நாங்கள் கோடர்ந்து தகாவிட் -19 கோற்று பரவலின் ஊடாக கடந்து கேல்லும்தபாது, பயணியர் மற்றும் 

ஊழியர்களின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு முன்னுாிவம அளித்து ேிறந்ே தேவவவய 

வழங்குவவேதய தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்தளாம். வீட்டிதலதய இருக்க தவண்டும் எனும் உத்ேரவு 

முடிவவடந்ே தபாேிலும், தகாவிட் -19  கோற்று பரவல் இன்னமும் நமது ேமூகத்ேினாிவடதய உள்ளது; 

மற்றும் பீல் கபாது சுகாோரம் வழங்கும் வழிகாட்டுேல்கவளப் பின்பற்றி நாம் விழிப்புடதனதய இருந்ோக 

தவண்டும். தபருந்து தேவவகள் பாேிக்கப்பட்டிருக்கலாம் மற்றும் ரத்து கேய்யப்பட்டிருக்கலாம்; எனதவ 

இந்ே தநரத்ேில் ோங்கள் காட்டிய கபாறுவமவய நாங்கள் பாராட்டுகிதறாம். 

 

பயணிக்கும் தபாது, தபருந்துகள் மற்றும் தபருந்து முவனயங்களில் இறுக்கமாகப் கபாருந்ேிக்ககாள்ளும் 

வவகயிலான முக கவேத்வேதய அணியவும், மருத்துவ அவேரநிவல என ஒன்று இருந்ோல் ேவிர, பயணம் 

கேய்யும் தபாது உண்பேற்கும் குடிப்பேற்கும் முக கவேத்வே நீக்குவவேத் ேவிர்க்கவும். வகவேம் 

வவத்ேிருக்கும் சுத்ேிகாிப்பாவனப் பயன்படுத்துவேன் மூலமும், அடிக்கடி வககவளக் கழுவுவேன் மூலமும், 

உடல் ாீேியான ேமூக விலகவலக் கவடப்பிடிப்பேன் மூலமும் உங்கவளயும் மற்றவர்கவளயும் 

பாதுகாப்பாக வவத்துக் ககாள்ளவும். 

 

தமம்படுத்ேப்பட்ட தூய்வமப்படுத்ேல் மற்றும் சுத்ேிகாிப்பு பணிகளுக்கான ேிட்டமிட்ட அட்டவவண 

அமலில் இருக்கிறது. ஒவ்கவாரு 48 மணிக்கு ஒரு முவற தபருந்ேின் அவனத்து தமற்பரப்புகள், ஓட்டுனாின் 

கூண்டு மற்றும் பயணியர் இருக்வககவள கிருமிநாேினி ககாண்டு சுத்ேம் கேய்வதே ப்ராம்ப்ட்டன் தபருந்து 

தபாக்குவரத்து அவமப்பின் இலக்காகும். கபரும்பாலான தபருந்துகள் 24 மணிக்கு ஒரு முவற சுத்ேிகாிப்பு 

கேய்யப்படுகின்றன. கட்டிடங்கள் மற்றும் தபருந்துமுவனயங்களின் கடினமான தமற்பரப்புகள் 

துவடக்கப்பட்டு சுத்ேிகாிப்பும் கேய்யப்படுகின்றன-ேினோி அடிப்பவடயில். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகமானது பீல் கபாது சுகாோர அவமப்பு, ஒன்ட்தடாிதயா அரசு மற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் அவேர தமலாண்வம அலுவலகம் ஆகியவற்றில் உள்ள பங்காளிகளுடன் கநருக்கமாக 

கேயல்பட்டு ஆபத்துக்கவளக் கண்காணித்து வருகின்றனர். 

 



 
 

 

 

வழக்கப்படியான புதுப்பிப்புக்களுக்கு  வருவக ேரவும்: www.brampton.ca/COVID19 அல்லது 

www.bramptontransit.com தேவவ பற்றிய புது கேய்ேிகளுக்காக @bramptontransit  ஐ ட்விட்டாில் 

பின்பற்றவும். தகள்விகள் இருப்பின் ப்ராம்ப்ட்டன் தபருந்து தபாக்குவரத்ேின் கோடர்புக்கான வமயத்வே 

905.874.2999 இல் அணுகவும். 
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ஊடக கோடர்பு  

ப்ரப்த ாத் வகந்த் 

ஒருங்கிவணப்பாளர், ஊடகம் & ேமுோய ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேியான ேகவல்கோடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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