
 
 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து பேவவகளில்  
ஜனவாி 3 ஆம் பேேி முேல் சேய்யப்ேடும் மாற்றங்கள்  

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிேம்ேர் 10, 2021) –ஜனவாி 3, 2022 முேல், ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து 

அவமப்பு, ேின் வரும் மாற்றங்கவள நவடமுவறப்ேடுத்துகிறது; இது பேவவயின் நம்ேகத்ேன்வமவய 

சமம்ேடுத்ேவும் நமது நகர மக்கவள நகரம் எங்கிலுமாக ேிறம்ேட சகாண்டு பேர்ப்ேேற்கான பேருந்து 

பேவவவய உறுேிப்ேடுத்ேவுபமயாகும்.  

 

ேின் வரும் சேவவகள் இயங்கியேடி இருக்கும், ேில வழித்ேடங்களில், வழக்கப்ேடியான பேவவகள் 

மீண்டும் துவங்கப்ேட்டதுடன் ேில வழித்ேடங்கள் ரத்து சேய்யப்ேட்டும் இருக்கும். 

 

*அமலில் இருக்கின்ற பேவவ மாற்றங்கள். 

 

• 501 ஸூம் க்வீன்* 

• 502 ஸூம் சமயின் 

• 505 ஸூம் சோவவயர்ட்  

• 511/ 511A/ 511C ஸூம் ஸ்ட்டீலஸ்)* 

• 1 க்வீன்* 

• 2 சமயின் 

• 3/3A சமக்லாலின் * 

• 4/4A ேிங்க்வாகவ்ஸி 

• 5/5A சோவவயர்ட் 

• 6 பஜம்ஸ் ோட்டர் 

• 7/ 7A சகன்னடி  

• 8 சேன்டர்* 

• 9 பவாட்டன்* 

• 10 ேவுத் இண்டஸ்ட்ாியல்  

• 11/11A ஸ்டீலஸ் 

• 12 க்சரபனாேிள்* 

• 13 அசவாண்படல் 

• 14/14A படார்ப்ரம் 

• 15/ 15A ப்ரமீலியா  

• 16 ேவுத் பகட்* 



 

 

• 17 ச ௌடன் 

• 18 டிக்ஸீ* 

• 19 ஃசேர்ன்ஃோரஸ்ட் 

• 20 ஈஸ்ட் இண்டஸ்ட்ாியல்*  

• 23 ோண்டல்வுட்  

• 24 வான் கிர்க்* 

• 25 ஈசடன்ப்ரூக் 

• 26 சமௌண்ட் ப்சளேன்ட்  

• 27 ராேர்ட் ோர்கின்ஸன்  

• 28 வான்சலஸ்  

• 29/ 29A வில்லியம்ஸ் ோர்க்பவ* 

• 30 ஏர்போர்ட் பராட் 

• 31 சமக்வீன்  

• 32 ஃோேர் ட்படாேின்  

• 33 பீட்டர் ராேர்ட்ஸன்* 

• 35 க்ளார்க்பவ  

• 40 சேன்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ாியல்*  

• 50 பகார் பராடு. 

• 51  ியர்ஃபோர்டு 

• 52 சமக்மர்க்கி 

• 53 பர லாஸன்  

• 54 கவுன்ட்டி பகார்ட்  

• 55 எல்பெர்ன் மார்க்பெல் 

• 56 ெிங் நால் 

• 57 சார ாபெய்ஸ்* 

• 60 மிஸ்ஸிஸ்ஸாொ ர ாடு.*  

• 81 ரமய்ஃபீல்ட் பெஸ்ட்  

• 115 ஏர்பொர்ட் எக்ஸ்ப் ஸ்  

 

ெயணிெள், தாங்ெள் ொதுொப்ொெ இருக்ெவும் மற்றெர்ெளைக் ொக்ெவும் ெீழ்க்ெண்ட நடெடிக்ளெெளை 

ரமற்பொள்ை நிளைவூட்டப்ெடுெிறார்ெள்:  



 
 

 

 

• அெ ெர் ொய், தாளட மற்றும் மூக்ெிளை மளறக்கும்ெடியாெ எல்ொரெளைெைிலும் முெ ெெசம் 

அணிதல். 

• ளெ சாைிட்ளடஸர் ளெெசம் ளெத்திருத்தல் மற்றும் அடிக்ெடி ளெெளைக் ெழுவுதல். 

• உடல்ாீதியாை சமூெஇளடபெைி ெிடுெளத ெழக்ெமாக்குதல்  

 

நமது ெயணிெைின் ஆர ாக்ெியம் மற்றும் ொதுொப்புோன் எங்ெைின் முன்னுாிளமயாை ெிஷயமாகும். 

ஒன்ட்ரடாிரயா அ சாங்ெத்தின், பீல் ெகுதி பொது மக்ெள் சுொதா ப் ெிாிெில் இருக்கும் எங்ெள் 

கூட்டாைிெளுடன் ப் ாம்ப்ட்டன் நெ  நிர்ொெம் பநருங்ெிப் ெணியாற்றுெிறது; ப் ாம்ப்ட்டன் அெச ொெ 

ரமொண்ளம அலுெெெத்துடனும் இளணந்து ஆெத்துக்ெளைக் பதாடர்ந்து ெண்ொணித்து ெருெிறது.  

 

ெழக்ெப்ெடியாை புது தெெல்ெளுக்கு ெருளெ த வும்: www.brampton.ca/COVID19 மற்றும் ரசளெெள் 

ெற்றிய புது தெெல்ெளுக்கு  ெருளெ த வும்: www.bramptontransit.com அல்ெது  @bramptontransit ஐப் 

ெின்ெற்றவும். ரெள்ெிெள் இருப்ெின் ப் ாம்ப்ட்டன் ரெருந்து ரொக்குெ த்துக்ொை பதாடர்பு ளமயத்ளத 

905.874.2999 என்ற எண்ணில் அணுெவும். 
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ஊடெ பதாடர்பு 

ப் ப்ர ாத் ளெந்த் 

ஒருங்ெிளணப்ொைர், ஊடம் & சமுதாய ஈடுொடு 

யுக்திாீதியாை தெெல்பதாடர்பு  

ப் ாம்ப்ட்டன் நெ ம் 

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