
 
 

 

 

க ோவிட் -19  (COVID-19 )ததோற்று பரவலை சமோளிக்கும் விதமோ ,  

 நல்ை தவள்ளிக் ிழலம (Good Friday)  நோள் மற்றும் ஏப்ரல் 13 ததோடங் ி,  
ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசலவ ளில் மோற்றங் ள்  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 7, 2020) – க ோவிட் -19 (COVID-19) ததோற்று பரவலை சமோளிக்கும் 

விதமோ வும்  தனது சமுதோய மக் ளுக்கு போது ோப்போன கசலவலய வழங்குவலத உறுதி தசய்யவும், ஏப்ரல் 

13, திங் ட் ிழலம முதல்,  அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வலர ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து 

கசலவ ள் பின்வருமோறு மோற்றம் தசய்யப்பட்டுள்ளன.  

 

 ீகழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள வழித்தடங் ள் பின் வரும் கநர அட்டவலைப்படி இயங்கும்: 

 

• திங் ள் முதல் சனிக் ிழலம வலர – இன்னோட் ளில் கமம்படுத்தப்பட்ட கசலவயில் (வழக் மோன 

ஞோயிற்றுக் ிழலம கசலவ ளில்  ோலையிலும் மோலையிலும் பயைி ள் கூட்டம் அதி மோகும் 

கநரங் ளில் கூடுதைோன கபருந்து ஓட்டங் ள் இருக்கும்; இதில் முன்பிருந்தலவ கபோைகவ 

வழக் மோன வோர நோட் ளின் கபருந்து ஓட்டங் ள் அடங்கும்)  கபருந்து ள் இயங்கும் 

• ஞோயிற்றுக் ிழலம – ஞோயிற்றுக் ிழலம கசலவயின்கபோது கபருந்து ள் ஓடும், இதில் ரத்து 

தசய்யப்பட்ட கசலவ ளும் அடங்கும்  

 

• 501 ஸூம் க்வீன் (லைகவ 7 லிருந்து வோஹ்ன் தமட்கரோதபோலிட்டோன் தசன்டர் வலர மட்டும்) 

• 502 ஸூம் தமயின் 

• 511/511A ஸூம் ஸ்ட்டீதைஸ் 

• 1 க்வீன் 

• 2 தமயின் 

• 3/3A தமக் ைோலின் 

• 4/4A ச்சிங்க்வோ வ்ஸி 

• 5 தபோலவய்ர்ட் 

• 6 கேம்ஸ் கபோட்டர் – கூட்டம் அதி முள்ள கநரத்திைோன கசலவ மட்டும், மற்றும் 

ஞோயிற்றுக் ிழலம கசலவ  ிலடயோது 

• 7/7A த ன்னடி 

• 10 இண்டஸ்ட்ோியல் – திங் ள்-தவள்ளி கசலவ மட்டும்  

• 11/11A ஸ்ட்டீதைஸ் 



 

 

• 14/14A ட்கடோர்ப்ரம் 

• 15 ப்ரமலியோ 

• 18 டிக்ஸீ 

• 20 ஈஸ்ட் இண்டஸ்ட்ோியல் – திங் ள்-தவள்ளி கசலவ மட்டும்  

• 23 ஸோண்டல்வுட் 

• 26 மவுண்ட் ப்ள்தஸண்ட் – மோலை 7 மைி வலரயிைோன கசலவ மட்டுகம, ஞோயிறு கசலவ 

 ிலடயோது 

• 29 வில்லியம்ஸ் போர்க்கவ – கூட்டம் அதி முள்ள கநரத்திைோன கசலவ மட்டும் மற்றும் 

ஞோயிற்றுக் ிழலம கசலவ  ிலடயோது 

• 30 ஏர்கபோர்ட் கரோடு 

• 31 தமக்வீன் – கூட்டம் அதி முள்ள கநரத்திைோன கசலவ மட்டும் மற்றும் ஞோயிற்றுக் ிழலம 

கசலவ  ிலடயோது 

• 50 க ோர் கரோட் 

• 51 ைியர்ஃகபோர்ட் - கூட்டம் அதி முள்ள கநரத்திைோன கசலவ மட்டும் மற்றும் ஞோயிற்றுக் ிழலம 

கசலவ  ிலடயோது 

• 53 கர ைோஸன் (ஞோயிற்றுக் ிழலம கசலவ  ிலடயோது) 

• 56  ிங் கநோல் (ஞோயிற்றுக் ிழலம கசலவ  ிலடயோது) 

• 60 மிஸ்ஸிஸ்சோ ோ கரோடு – திங் ள் முதல்-தவள்ளி வலர கூட்டம் அதி முள்ள கநரத்திைோன 

கசலவ மட்டும் மற்றும் சனிக் ிழலம/ஞோயிற்றுக் ிழலம கசலவ  ிலடயோது 

• 115 ஏர்கபோர்ட் எக்ஸ்ப்ரஸ் 

 

ரத்து தசய்யப்பட்ட வழித்தடங் ள் அடங் ிய பட்டியலை போர்க்  வருல  தரவும்: 

www.bramptontransit.com . 

 

கூடுதல் பயைி லள ஏற்றிக்த ோள்ளவும், உடல்ோீதியோன சமூ  விை ல் பழக் ங் ளுக்கு ஆதரவோ  

இருக் வும், ததோடர்வண்டி கபோன்ற ஸூம் ஆர்ட்டிகுகைட்டட் கபருந்து ள் பிற வழித்தடங் ளுக்கும் 

ஒதுக் ீடு தசய்யப்படைோம். 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கசலவயில் கூட்டம் அதி முள்ள வழித்தடங் ளுக்கு கூடுதல் வண்டி லள மறு 

ஒதுக் ீடு தசய்வதற் ோ கவ இந்த மோற்றங் ள் தசய்யப்படு ின்றன;  உடல்ோீதியோன சமூ  விை ல் 

பழக் த்லதக்  லடப்பிடிக் ச் தசய்வதற்கு உதவியோ , கபருந்து ளில் இருக்கும் இருக்ல  ளின் 

எண்ைிக்ல யில் போதியளவுக்க  பயைி ள் ஏற்றிக்த ோள்வதற் ோ வுகம இந்த ஏற்போடோகும். எங் ளிடம் 

இருக்கும் வண்டி ளின் எண்ைிக்ல க்கு ஏற்ப ந ோின் அலனத்து பகுதி ளிலும் கபோதுமோன கபருந்து 

வசதி லள தபோதுமக் ள் உபகயோ ித்துக்த ோள்வலத உறுதி தசய்வதுகம எங் ள் குறிக்க ோளோகும். 

http://www.bramptontransit.com/


 
 

 

 

நல்ை தவள்ளிக் ிழலம (Good Friday) தினத்திற் ோன கசலவ – ஏப்ரல் 10  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து நிறுவனமோனது, நல்ை தவள்ளிக் ிழலம  (Good Friday) அன்று 

குலறந்த அளவிைோன ஞோயிறு/விடுமுலற நோட் ளில் வழங் ப்படும் கசலவலய வழங்குவோர் ள். வழித்தட 

கசலவ ள் ரத்து உள்ளிட்ட, குலறக் ப்பட்ட ஞோயிறு/விடுமுலற நோள் கசலவ பற்றிய விவரங் ள் இங்கு 

 ிலடக்கும்: www.bramptontransit.com. 

 

ததோடர்புக் ோன லமயமோனது, பயைி ளுக்கு உதவி தசய்வதற்த ன  ோலை 9 மைி முதல் மோலை 6 மைி 

வலர கசலவ தசய்யும் மற்றும் உதவி புோியும்.ததோடர்புக் ோன எண்  905.874.2999. 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசலவ அலுவை ங் ள் மற்றும் கபருந்து முலனயங் ளில் 

வோடிக்ல யோளர்  வுன்ட்டர் ள் தபோதுமக் ள் அணு  முடியோமல் மூடியிருக்கும்.  

 

க ோவிட் -19 (COVID-19) ததோற்றுக்கு எதிரோன போது ோப்பு நடவடிக்ல  ள் 

 

கமம்படுத்தப்பட்ட  ோை அட்டவலைப்படி கபருந்து லளத்  தூய்லமப்படுத்தி அவற்றில்  ிருமிநோசினி 

ததளிக்கும் கவலை கமற்த ோள்ளப்படும்.  ஒவ்தவோரு 48 மைிக்த ோரு முலற கபருந்து ளின் அலனத்து 

பரப்பு ள், இயக்குபவர் அமருமிடம் மற்றும் அலனத்து இருக்ல  லளயும்  ிருமிநோசினி ததளித்து 

சு ோதோரமோ  லவப்பகத  ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசலவயின் இைக் ோகும். தற்சமயம் 

கபருந்து ள் அலனத்தும் 24 மைி கநரத்திற்கு ஒருமுலற  ிருமிநோசினி ததளிக் ப்படு ின்றன.  கபருந்து 

முலனயங் ள் மற்றும் நிறுத்தங் ளில் உள்ள கமற்பரப்பு ளும்கூட தினசோி அடிப்பலடயில் 

தூய்லமப்படுத்தி  ிருமிநோசினி ததளித்து சு ோதோரமோ  லவக் ப்படும். கபருந்து பயைியர் தங் ள் ல வசம் 

தமது உபகயோ த்திற் ோ  இதுகபோன்ற   ிருமி நோசினி, ல  லளக்  ழுவும் சு ோதோர தபோருட் லள 

லவத்திருந்து தங் ள் ல  லள அடிக் டி  ழுவி சுத்தமோ  லவத்திருக்  க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிறோர் ள். 

 

ஆபத்துக் லளக்  ண் ோைிப்பதற் ோ , பீல் பப்ளிக் தைல்த் (Peel Public Health) மற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் 

ந ர அவசர ோை நடவடிக்ல  ளுக் ோன அலுவை ம் (Brampton Emergency Measures Office) 

ஆ ிகயோருடன் கசர்ந்து ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ ம் தநருக் மோ  பைியோற்றி வரு ிறது. வோடிக்ல யோன 

புது த வல் ளுக் ோ  வருல  புோியவும்: www.brampton.ca/covid19 மற்றும் கசலவ பற்றிய புதுத் 

த வல் ளுக்கு வருல  புோியவும்: bramptontransit.com அல்ைது  @bramptontransit  ஐ ட்விட்டோில் 

பின்பற்றவும். க ள்வி ள் ஏதுமிருந்தோல்,  ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசலவக் ோன ததோடர்பு 

லமயத்லத  905.874.2999 என்ற எண்ைில் அலழத்து க ட் ைோம். 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
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ஊட  ததோடர்பு 

கமோனிக் ோ துக் ல் 

ஒருங் ிலைப்போளர், ஊட ம் & சமுதோய  ஈடுபோடு 

யுக்திோீதியோன த வல் ததோடர்பு  
ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

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

  

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

