
 

 
 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து பேவவகளில் 

ஜனவாி 17 ஆம் பேேி முேல் சேய்யப்ேடும் மாற்றங்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனவாி 12, 2022) – பகாவிட்-19  சோடர்ோன ேணியாளர் எண்ணிக்வக 

குவறோடுகள் மற்றும் குவறவான ேயணியர்  காரணமாக, ஜனவாி 19, 2022 முேல் ேற்காலிக பேவவ 

இவடநிறுத்ேங்கள் மற்றும் பேவவ எண்ணிக்வகக் குவறப்புக்கவள நவடமுவறப்ேடுத்ேவிருக்கிறது; இது 

நமது நகர மக்கவள  பாதுகாப்புடன் நகரம் எங்கிலுமாக ேிறம்ேட சகாண்டு பேர்ப்ேேற்கான பேருந்து 

பேவவவய உறுேிப்ேடுத்தும். 

அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை ைத்து செய்யப்படும் வழித்தடங்களாவன (வாைநாட்கள் மற்றும் வாை இருதி 

நாட்கள் உள்பட):  

• 501A/C ஸூம் க்வீன் (501 இன்னமும் இயங்குகிறது) 

• 511C ஸூம் ஸ்டீசெஸ் (511/511A இன்னமும் இயங்குகிறது) 

• 561 ஸூம் க்வீன் மமற்கு 

• 13 அசவாண்மடல் 

• 18B டிக்ஸீ (18 டிக்ஸீ இன்னமும் இயங்குகிறது) 

• 21 ஹார்ட் மெக் 

• 25 எடன்ப்ரூக் 

• 27 ைாபர்ட் பார்க்கின்ஸன் 

• 28 வான்செஸ் 

• 33 பீட்டர் ைாபின்ஸன் 

• 36 கார்டன்ப்ரூக் 

• 40 சென்ட்ைல் இண்டஸ்டிாியல் 

• 55 எல்பர்ன் மார்க்சகல் 

• 58 ஃபினான்ஸ்ஹியம் ட்ரைவ் 

• 65 ெீனியர்ஸ் ஷாப்பர் 

• 81 மமஃபீல்ட் சவஸ்ட் 

• 92 ப்ைமீலியா GO 

• 104 ெிங்க்வாகவ்ஸி எக்ஸ்ப்ைஸ் 

• 185 டிக்ஸீ எக்ஸ்ப்ைஸ் 

• 199 யு ட்டி எம் எக்ஸ்ப்ைஸ் 



 

 

• பள்ளி ெிறப்பு வழித்தடங்கள் 200-217 

 குறிப்பு: மாணவர்கள் மநாில் இருந்து படிக்கும் வகுப்புகள் மீண்டும் துவங்கினால் பள்ளி ெிறப்பு 

மபருந்துகள் (200-217) இயங்கும் 

மாரெ மெரவகள் ைத்து செய்யப்பட்டன (சுமாைாக மாரெ 7:00 மணிக்கு பிறகு) 

• 12 க்சைமனாபிள் 

• 16 க்சைமனாபிள் 

• 26 மவுண்ட் ப்ளெண்ட் 

ெனிக்கிழரம மெரவகள் ைத்து செய்யப்பட்டன 

• 12 க்சைமனாபிள் 

• 16 க்சைமனாபிள் 

• 17 ஹவ்சடன் 

• 19 ஃசபர்ன்ஃபாைஸ்ட் 

காெ அட்டவரண மாற்றங்கள் மற்றும் அடிக்கடிதன்ரம குரறப்புக்கள்: 

• 501 ஸூம் க்வீன் 

o 10 நிமிட மெரவ ப்ைமீலியா மபருந்து முரனயத்தின் கிழக்காக 

• 505 ஸூம்சபாரவயர்ட் 

o உச்ெ மநை மெரவ எண்ணிக்ரக 20 நிமிடங்களுக்கு ஒன்று என குரறக்கப்பட்டது 

• 511C ஸூம் ஸ்டீசெஸ் 

o 511C சஷாிடன் கல்லூாிக்கானது ைத்து செய்யப்பட்து; 511/511A சதாடர்ந்து இயங்கும் 

• 2 சமயின் 

o வாைாந்திை உச்ெ மற்றும் மதியமவரள மெரவ 30 நிமிடங்களுக்கு ஒன்று என 

குரறக்கப்பட்டது 

• 3/3A சமக்ொலின் 

o  வாைாந்திை  உச்ெ மெரவ 15 நிமிடங்களுக்கு ஒன்று என குரறக்கப்பட்டது 

• 4/4A ெிங்க்வாகவ்ஸி 

o வாை நாள் காெ அட்டவரண ெீர்ப்படுத்தல்கள் 

• 5/5A சபாரவயர்ட் 



 

 
 

 

 

o வாை நாள் காெ அட்டவரண ெீர்ப்படுத்தல்கள் 

• 7/7A சகன்னடி 

o வாை நாள் காெ அட்டவரண ெீர்ப்படுத்தல்கள் 

• 9 மவாட்டன் 

o வாை நாள் காெ அட்டவரண ெீர்ப்படுத்தல்கள் 

• 12 க்சைமனாபிள் 

o வாை நாள் மெரவ மட்டும் 

• 15 ப்ைமீலியா 

o வாைநாள்  உச்ெ மெரவ 15 நிமிடங்களுக்கு ஒன்று என குரறக்கப்பட்டது; 15A 

மதியமவரள மெரவ ைத்து செய்யப்பட்டது 

• 16 ெவுத்மகட் 

o வாை நாள் மெரவ மட்டும் 

• 17 ஹவ்சடன் 

o வாை நாள் மெரவ மட்டும் 

• 19 ஃசபர்ன்ஃபாைஸ்ட் 

o வாை நாள் மெரவ மட்டும் 

• 23 Sandalwood 

o உச்ெ மெரவ 20 நிமிடங்களுக்கு ஒன்று என குரறக்கப்பட்டது 

• 29/29A வில்லியம்ஸ் 

o வாை நாள் காெ அட்டவரண ெீர்ப்படுத்தல்கள் 

• 32 ஃபாதர் மடாபின் 

o வாை நாள் காெ அட்டவரண ெீர்ப்படுத்தல்கள் 

• 50/5A மகார் மைாட் 

o வாை நாள் காெ அட்டவரண ெீர்ப்படுத்தல்கள் 

• 60 மிஸ்ஸிஸ்ஸாக மைாட் 

o உச்ெ மெரவ 70 நிமிடங்களுக்கு ஒன்று என குரறக்கப்பட்டது; மதியமவரள மெரவ ைத்து 

செய்யப்பட்டது 

உங்கள் அடுத்த பயணத்ரத திட்டமிட, சதாடர்புக்கான எங்கள் ரமயத்ரத  905.874.2999 இல் 

அரழக்கவும் 

 



 

 

மபருந்துகள் இருப்பு, மற்றும் பயணிகள் எண்ணிக்ரக சதாடர்ந்து கண்காணிப்பில் இருக்கும் மற்றும் 

ப்ைாம்ப்ட்டன் மபருந்து மபாக்குவைத்து மெரவகரள கூடிய விரைவில் இயல்பு நிரெக்கு சகாண்டு 

வருவார்கள். 

பயணிகள் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படியும் மற்றவர்கரளக் காக்க உதவுமாறும் நிரனவூட்டப்படுகிறார்கள்: 

• உங்கள் வாய், தாரட மற்றும் மூக்ரக மரறத்தபடி எல்ொமவரளகளிலும் முக கவெம் அணிதல். 

• ரகயில் ரவத்திருக்கும் ொனிட்ரடஸரை எடுத்துச் செல்லுதல் மற்றும் ரககரள அடிக்கடி 

கழுவுதல். 

• உடல்ாீதியான ெமூக விெகரெ பழக்கப்படுத்தல். 

நமது பயணிகளின் ஆமைாக்கியமும் பாதுகாப்பும்தான் உயர்வான முன்னுாிரமயாகும். ஆபத்துக்கரள 

சதாடர்ந்து காண்காணிப்பதற்காக பீல் சபாது சுகாதாை அரமப்பு, ஒன்ட்டாாிமயா அைொங்கம் மற்றும் 

ப்ைாம்ப்ட்டன் அவெைகாெ மமொண்ரம அலுவெகம் ஆகியவற்றில் இருப்பவர்களுடன் ப்ைாம்ப்ட்டன் 

நகைம் சநருங்கிப் பணியாற்றி வருகிறது. 

வழக்கமான புது தகவல்களுக்கு 

வருரகபுாியவும்:  www.brampton.ca/COVID19  மற்றும்   www.bramptontransit.com அல்ெது மெரவ புது 

தகவல்களுக்கு  @bramptontransit ஐ ட்விட்டாில் பின்பற்றவும். மகள்விகள் இருப்பின் ப்ைாம்ப்ட்டன் 

மபருந்து மபாக்குவைத்துக்கான சதாடர்பு ரமயத்ரத 905.874.2999 இல் சதாடர்பு சகாள்ளவும் 
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ஊடக சதாடர்பு 

ப்ைப்ம ாத் ரகந்த் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடம் & ெமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகவல்சதாடர்பு  

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

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