
 

 
 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து பேவவகளில் 
ஏப்ரல் 25 ஆம் பேேி முேல் சேய்யப்ேடும் மாற்றங்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 14, 2022) – நமது பேருந்து போக்குவரத்து பேவவயானது மக்கவள 

நகரம் முழுவதுமாக சோடர்ந்து ேிறம்ேட சகாண்டு சேல்வவே உறுேி சேய்வேற்காக, ஏப்ரல் 25 

ேிங்கட்கிழவம முேல்  ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து அவமப்பு, ேில பேவவ 

மாற்றங்கவளச் சேய்யவிருக்கிறது. 

ேின்வரும் வழித்ேடங்கள் மீண்டும் பேவவக்கு வருகின்றன மற்றும், ேிருத்ேப்ேட்ட பேவவ 

அளவுகளில் இயங்கும்: 

• 12 க்சரசனாேிள் 

• 16 ேவுத் பகட் 

• 17 ச ௌவ்சடன் 

• 19 ஃசேர்ன்ஃோரஸ்ட் 

• 36 கார்சடன்ப்ரூக் 

ேின்வரும் வழித்ேடங்கள் அவற்றின் முழு பேவவ அளவுகளில் மீண்டும் இயங்கும்: 

• 6 பேம்ஸ் ோட்டர் 

• 10 ேவுத் இண்டஸ்டிாியல் 

• 20 ஈஸ்ட் இண்டஸ்டிாியல் 

• 26 மவுண்ட் ப்ளஸண்ட் 

• 27 எல்ேர்ன் மார்க்கல் 

• 23 ோண்டல்வுட் 

• 29/29A வில்லியம்ஸ் 

• 31 சமக்வீன் 

• 32 ஃோேர் ட்படாேின் 

• 35 க்ளார்க்பவ 

• 53 பர லாஸன் 

• 57 ோபராலாய்ஸ் 



 

 

• 60 மிஸ்ஸிஸ்ஸாகா பராடு 

• பின்வரும் வழித்தடங்கள் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை ைத்து செய்யப்படும் (வாைநாட்கள் 

மற்றும் வாை இறுதி நாட்கள் உள்பட): 

• 501A/501C ஸூம் க்வீன் (501 iன்னமும் இயங்கி வருகிறது) 

• 561 ஸூம் க்வீன் சவஸ்ட் 

• 18B டிக்ஸீ (18 டிக்ஸீ இன்னமும் இயங்கிவருகிறது) 

• 21 ஹார்ட் லேக் 

• 58 ஃபினான்ெியல் ட்ரைவ் 

• 65 ஸீனியர்ஸ் ஷாப்பர் 

• 92 ப்ைமீலியா GO 

• 104 ெிங்க்வாகவ்ஸி எக்ஸ்ப்ைஸ் 

• 185 டிக்ஸீ எக்ஸ்ப்ைஸ் 

கால அட்டவவை மாற்றங்கள் மற்றும் வழித்ேடங்கள் ேற்றிய முழு ேட்டியலுக்கு, இங்கு க்ளிக் 

சேய்யவும். 

உங்கள் அடுத்ே ேிரயாைத்வே ேிட்டமிட, ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்துக்கான சோடர்பு 

வமயத்வே 905.874.2999 இல் அவழக்கவும் 

கிவடக்கவிருக்கும் பேருந்துகள், மற்றும் ேயைியர் எண்ைிக்வக ஆகியவவ சோடர்ந்து 

கண்காைிக்கப்ேடும் மற்றும் கூடிய விவரவில், ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து பேவவ பமற்சகாண்டு 

ேனது பேவவகவள மீண்டும் இயக்கும். 

கீழ்கண்ட சேயல்களின் மூலம் ேயைியர் ேம்வமப் ோதுகாப்ேதுடன் மற்றவர்கவளயும் காக்க 

நிவனவூட்டப்ேடுகிறார்கள்: 

வாய், ோவட மற்றும் மூக்வக மவறத்ேேடி எல்லாபவவளகளிலும் முக கவேம் அைிேல். 

வகயில் வவத்ேிருக்கும் ோனிட்வடஸவர எடுத்துச் சேல்லுேல் மற்றும் வககவள அடிக்கடி 

கழுவுேல். 

கூடியமட்டில் உடல்ாீேியான ேமூக விலகவல ேழக்கப்ேடுத்ேல்  



 

 
 

 

 

நமது பயணிகளின் ஆலைாக்கியமும் பாதுகாப்பும்தான் உயர்வான முன்னுாிரமயாகும். ஆபத்துக்கரள 

சதாடர்ந்து காண்காணிப்பதற்காக பீல் சபாது சுகாதாை அரமப்பு, ஒன்ட்டாாிலயா அைொங்கம் மற்றும் 

ப்ைாம்ப்ட்டன் அவெைகாே லமோண்ரம அலுவேகம் ஆகியவற்றில் இருப்பவர்களுடன் ப்ைாம்ப்ட்டன் 

நகைம் சநருங்கிப் பணியாற்றி வருகிறது. வழக்கமான புது தகவல்களுக்கு 

வருரகபுாியவும்:  www.brampton.ca/COVID19. 

www.bramptontransit.com க்கு வருரகபுாியவும் அல்ேது லெரவ புது தகவல்களுக்கு  

@bramptontransit ஐ ட்விட்டாில் பின்பற்றவும். லகள்விகள் இருப்பின் ப்ைாம்ப்ட்டன் லபருந்து 

லபாக்குவைத்துக்கான சதாடர்பு ரமயத்ரத 905.874.2999 இல் சதாடர்பு சகாள்ளவும். 
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ஊடக சோடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ேன்முக கலாச்ோர 

ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/COVID19
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