
 

 

க ோவிட் 19 (COVID-19) ததோற்று பரவலை எதிர்த ோள்ளும் மு மோ  ஏப்ரல் 17 ஆம் 

கததி முதல் ப்ரோம்ப்ட்டன் கபோக்குவோத்து கேலவயில் மோற்றங் ள் 

 

  

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 16, 2020) –  க ோவிட் 19  (COVID-19ததோற்று பரவலைத் தடுக் வும், 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர் கபருந்து கேலவயோனது தன்னுலடய ேமூ த்தினருக்கு போது ோப்போன கேலவ 

வழங்குவலத உறுதி தேய்யவும், ஏப்ரல், 17 ஆம் கததி தவள்ளிக் ிழலம முதல் கபருந்து கேலவ ள் பின் 

வருமோறு மோற்றம் தேய்யப்படும். 

 

சு ோதோரப் பரோமோிப்பு வேதியலமப்புக் ள் மற்றும் பணியிடப் பகுதி லளச் தேன்றலடவதற்கு 

ஆதரவளிப்பதற்கும், பிற ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கேலவ ளுக் ோன இலணப்பிலன கமம்படுத்தவும்  பின் 

வரும் கேலவ ளில் கபருந்து ள் மீண்டும் ஒடத்துவங்கும். எங் ளிடம் ல வேம் இருக்கும் கபருந்து லளக் 

த ோண்டு இந்த கேலவ லள நிலைக் ச் தேய்வதற் ோன மி ச்ேிறந்த முயற்ேி ள் எடுக் ப்படும். 

 

வழித்தடம் 8 தேன்டர்  

 

ப்ரமலியோ ேிட்டி தேன்டர் (Bramalea City Centre),  பீல் தமகமோோியல் தேன் டர் (Peel Memorial 

Centre) மற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் க ட்கவ தடர்மினல், ( Brampton Gateway Terminal )ஆ ியவற்லற 

அலடதல் 

 

• 50-நிமிடங் ளுக்கு ஒருமுலறயோன ஓட்டம்  

• முதைோவது பயண ஓட்டம்  ோலை 5 மணிக்கு ப்ரமலியோ தடர்மினலில் இருந்து புறப்படும்  

• முதைோவது பயண ஓட்டம்  ோலை 5:50 மணிக்கு ப்ரோம்ப்ட்டன் க ட்கவ தடர்மினலில் 

இருந்து புறப்படும்  

வழித்தடம் 9 கவோட்தடன் (Vodden ) 

 

மவுண்ட் ப்ளதெண்ட் க ோ (Mount Pleasant GO), ப்ரமலியோ தடர்மினல் ( Bramalea Terminal ) 

மற்றும்  ிழக்கு முலன ளில் இருக் ின்ற பணியிடப் பகுதி லள அலடதல். 

 

• 60-நிமிடங் ளுக்கு ஒருமுலறயோன ஓட்டம்  

• முதைோவது  ிழக்கு கநோக் ிய பயண ஓட்டம்  ோலை 5 மணிக்கு மவுண்ட் ப்ளதேண்ட் க ோ 

விலிருந்து புறப்படும்   



 

 

• முதைோவது கமற்கு கநோக் ிய பயண ஓட்டம்  ோலை 5:57 மணிக்கு மற்றும் வில்லியம்ஸ் 

போர்க்கவ (Williams Parkway) மற்றும் எட்வோக் ட்லரவ் (Edvac Drive) –லிருந்து புறப்படும்  

வழித்தடம் 52 தமக்மர்க் ி (McMurchy)  

 

டவுண்டவுன்  தடர்மினல் (Downtown Terminal) மற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் க ட்கவ 

தடர்மினலை(Brampton Gateway Terminal)  அலடதல்.  

 

• 50-நிமிடங் ளுக்கு ஒருமுலறயோன ஓட்டம்  

• முதைோவது வடக்கு கநோக் ிய பயண ஓட்டம்  ோலை 5 மணிக்கு ப்ரோம்ப்ட்டன் க ட்கவ 

தடர்மினலில் இருந்து புறப்படும்   

• முதைோவது ததற்கு கநோக் ிய பயண ஓட்டம்  ோலை 5:20 மணிக்கு  டவுண்டவுன் 

தடர்மினலில் இருந்து புறப்படும் 

 

தற்ேமயம் நடப்பில் இருக்கும்கேலவ வழித்தடங் ள் மற்றும் அவற்றுக் ோன  ோை 

அட்டவலண ளின் பட்டியலுக்கு வருல  தரவும்: www.bramptontransit.com  

 

உடல்ோீதியோன ேமூ  விை லைக்  லடப்பிடிப்பதற் ோ , கபருந்தின் இருக்ல  எண்ணிக்ல யில் 

போதியளவுக்க  பயணி லள ஏற்றுவலத நோங் ள் ததோடர்ந்து தேய்து வருவதோல், ேிை 

ப்ரோம்ப்ட்டன்  கபருந்து  தடங் ளில் கூடுதல் வண்டி ள் ஒதுக் ீடு தேய்யப்படு ின்றன. கபருந்து 

எண்ணிக்ல   ல வேம்  இருக்கும் அளவிற்கு கேலவ லள அளிப்பதும் தபோதுப் 

கபோக்குவரத்திற் ோன  நியோயமோன அணு லை அலனத்துப் பகுதி ளிலும்  ிலடக் ச்தேய்வலத 

உறுதி தேய்வகத எங் ள் ைட்ேியமோகும்.   

 

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

 

கமம்படுத்தப்பட்ட  ோை அட்டவலணப்படி கபருந்து லளத்  தூய்லமப்படுத்தி அவற்றில்  ிருமிநோேினி 

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

பரப்பு ள், இயக்குபவர் அமருமிடம் மற்றும் அலனத்து இருக்ல  லளயும்  ிருமிநோேினி ததளித்து 

சு ோதோரமோ  லவப்பகத  ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கேலவயின் இைக் ோகும். தற்ேமயம் 

கபருந்து ள் அலனத்திலும் 24 மணி கநரத்திற்கு ஒருமுலற  ிருமிநோேினி ததளிக் ப்படு ின்றன.  கபருந்து 

முலனயங் ள் மற்றும் நிறுத்தங் ளில் உள்ள கமற்பரப்பு ளும்கூட தினேோி அடிப்பலடயில் 

தூய்லமப்படுத்தி  ிருமிநோேினி ததளித்து சு ோதோரமோ  லவக் ப்படும். கபருந்து பயணியர் தங் ள் ல வேம் 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

தமது உபகயோ த்திற் ோ  இதுகபோன்ற   ிருமி நோேினி, 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 ோணிப்பதற் ோ , பீல் பப்ளிக் தெல்த் (Peel Public Health) மற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் 

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

ஆ ிகயோருடன் கேர்ந்து ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ ம் தநருக் மோ  பணியோற்றி வரு ிறது. வோடிக்ல யோன 

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

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

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

லமயத்லத  905.874.2999 என்ற எண்ணில் அலழத்து க ட் ைோம். 
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ஊட  ததோடர்பு 

கமோனிக் ோ துக் ல் 

ஒருங் ிலணப்போளர், ஊட ம் & ேமுதோய  ஈடுபோடு 

யுக்திோீதியோன த வல் ததோடர்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

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

 

 

http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

