
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ ફ્રી ફરે્સ (ભાડા વગર), રીયર બોર્ડિંગ (બર્માાં પાછળના ભાગથેી પ્રવશેવ ાં), હાફ કપેને્ર્ટી 

(અડધી બઠેક ક્ષમતાની) બર્ો અન ેઘણાં બધ ાં માર્સ 21 અન ેમાર્સ 23 નાાં રોજ રજૂ કરશ ે

 
બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરરયો (માર્સ 20, 2020) – આજે, બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ ેઘોષણા કરી કે COVID-19 ર્ામે પ્રન્તરિયા કરવામાાં આગળ 

ર્ૂર્ના આપવામાાં આવે નન્હ તયાાં ર્ ધી શન્નવાર, માર્સ 21 થી શરૂ કરીને, ભાડ ાં ર્ૂકવવ ાં જરૂરી બનત ાં નથી, ગ્રાહકો માત્ર રીયર ડોર્સ 

(પાછળના ભાગના દરવાજાઓ) મારફતે બર્માાં પ્રવેશી શકશે. રેમ્પનો ઉપયોગ કરવો અન્નવાયસ હોય તેવા એક્ર્ેન્ર્ન્બન્િટીની 

જરૂરરયાતો ધરાવતા ગ્રાહકો ફ્રઝટ ડોર્સનો (આગળના દરવાજાઓનો) ઉપયોગ કરવાન ાં ર્ાિ  રાખી શકે.  

 

ર્ોમવાર, માર્સ 23 થી શરૂ કરીને અને આગળ ર્ૂર્ના આપવામાાં આવે નન્હ તયાાં ર્ ધી, નીર્ેના ફેરફારો પણ અમિી બનશ:ે  

 

• ર્ોમવાર-શ િવાર માટે શન્નવારની વધારે ર્ારી ર્ર્વસર્. ન્વગતો અહીં જોઇ શકાય છે.  

• શન્નવાર અને રન્વવારની ર્ર્વસર્ પોતાના ન્નયન્મત ર્મયપત્રકો પ્રમાણે ર્ાિ  રહેશ.ે 

• બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટની 185 ક્િાકસ બ િેવાડસ અને 130 ર્ેઝડિવૂડ પાકસવ ૅવેસ્ટ ન્સ્થત એડન્મન્નસ્ટે્રરટવ ઓરફર્ીર્ (વહીવટી 

કાયાસિયો) જાહેર જનતા માટે બાંધ રહેશે. આ ર્મયે કોઇ ભાડ ાં ર્ૂકવવ ાં જરૂરી ન હોવાન ેિીધ,ે બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટે આપેિા 

તમામ ર્ીન્નયર આઇડી કાર્ડર્સ, વેટેરઝર્ કાર્ડર્સ અને PRESTO (પ્રેસ્ટો) ર્ેલ્ર્ સ્થન્ગત કરવામાાં આવ્યા છે. ખોવાયેિી 

અને મળેિી વસ્ત ઓ ર્ાંબાંન્ધત પૂછપરછો માટે, ગ્રાહકો 905.874.2750 એક્ષ્ટેઝશન 62732 નાંબર પર કૉિ કરી શકે છે. 

 

ર્મ દાયમાાં COVID-19 નો ફિેાવો ઘટાડવા, બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ માર્સ 23 નાાં રોજ નીર્ેની બાબતો પણ અમિમાાં મૂકશે:  

• બર્ પર ઉતારુઓની ભાર ક્ષમતા અડધી બેઠકની કરવામાાં આવશે જેથી ઉતારુઓ વચ્ર્ે ર્ામાન્જક અાંતર જાળવવાના 

આર્રણોન ેટેકો મળી રહે. આનો અથસ એ થાય કે એકવાર બર્ો અડધી ભરાઇ જાય એટિ,ે સ્ટોપ્ર્ જતા કરવામાાં આવશે 

અને કેટિાક ઉતારુઓ પાછળ રહી જાય તેવ ાં બની શકે. બાકીના ઉતારુઓન ેિઇ જવા વધારાની બર્ ઉપયોગમાાં િેવા 

દરેક પ્રયતન કરવામાાં આવશે.  

• બહ  વ્યસ્ત રૂટ્ર્ પર, ઉતારુઓ બર્માાં હોય તે વખતે તેઓ વચ્ર્ે ર્ામાન્જક અાંતર જાળવવા ઉતારુઓની ક્ષમતામાાં 

ર્હાયરૂપ થવા આર્ટસક્ય િેટેડ બર્ો મૂકવામાાં આવશે. આનો અથસ એ થાય કે Züm (િ મ) આર્ટસક્ય િેટેડ બર્ો ન્નયન્મત 

રૂટ્ર્ પર જોવામાાં આવી શકે. કૃપા કરી બર્ો પરના ડેન્સ્ટનેશન (ન્નધાસરરત સ્થળ) ન્ર્હ્નો પર ધ્યાન આપશો.  

• બર્ પર કમસર્ારીઓ ર્ન્હતની દરેક વ્યન્ક્ત વચ્ર્ે પૂરત ાં અાંતર હોવાની ખાતરી કરવા, બેઠકોને પીળી ટેપથી ઓળખવામાાં 

આવશે અને ઉતારુઓન ેઆ બેઠકો પર ન બેર્વાન ાં કહેવામાાં આવશે.  

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ ટર્મસનલ્ર્ અને તેન ાં ર્ાંપકસ કેઝર આ ર્મયે ન્નયન્મત ર્ાંર્ાિન કિાકો જાળવશે. ર્ાંર્ાિન કિાકોમાાં કોઇ ફેરફારનો 

ર્ાંવાદ વેબર્ાઇટ www.bramptontransit.com પર કરવામાાં આવશે. 

 

વધારે ર્ારી ર્ફાઇ અને ર્ેપનાશક ર્મયપત્રક અમિમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટન ાં િક્ષ્ય તમામ ર્ખત ર્પાટીઓ, ઓપરેટર 

કમ્પાટસમેઝટ્ર્ અને બેઠકોને દર 48 કિાકે ર્ેપરન્હત કરવાન ાં છે. ર્ખત ર્પાટીઓ ધરાવતી ર્ગવડો અને ટર્મસનલ્ર્ને રોજીંદા ધોરણે 

ર્ાફ અને ર્ેપરન્હત કરવામાાં આવશે. ઉતારુઓન ેપ્રવાર્ કરતી વખતે પોતાના અાંગત રડર્ઇઝફેક્ટઝટ (ર્ેપનાશક પદાથસ), જેમ કે 

હેઝડ ર્ેનેટાઇિર કે વાઇપ્ર્ ર્ાથ ેરાખવા, અને પોતાના હાથ અવારનવાર ધોવા પ્રોતર્ાન્હત કરવામાાં આવે છે. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/schedules.aspx
http://www.bramptontransit.com/


 

 

 
 
 

ર્ીટી ઓફ બ્રેમ્પટન જોખમો પર દેખરેખ ર્ાિ  રાખવા પીિ પન્લિક હેલ્થ અને બ્રેમ્પટન ઇમરજઝર્ી મેિર્સ ઓરફર્માાંના પોતાના 

ભાગીદારો ર્ાથે ઘન્નષ્ઠપણે કામ કરી રહ્ ાં છે. અદ્યતન માન્હતી ન્નયન્મત મેળવવા વેબર્ાઇટ www.brampton.ca/covid19 

અને www.bramptontransit.com જોતા રહો અથવા ર્ર્વસર્ અપડેટ્ર્ માટે Twitter પર @bramptontransit ને 

અન ર્રો. 

 

અવતરણો (ક્વૉટ્ર્): 

“અમે એ ખાતરી કરાવવા કરટબદ્ધ છીએ કે આ અર્ાધારણ ર્મય દરન્મયાન બ્રેમ્પટન આરોગ્યપ્રદ અને ર્ રન્ક્ષત શહેર રહે, અને 

અમે જોક ેફ્રી ફેર (ભાડા વગર), રીયર બોર્ડિંગ (બર્માાં પાછળના ભાગેથી પ્રવેશવ ાં) અને હાફ કેપેન્ર્ટી (અડધી બેઠક ક્ષમતાની) 

બર્ોન ાં અમિીકરણ કરી રહ્ાાં છીએ. બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ એક ન્નણાસયક ર્ેવા છે જેનાથી ઘણાાં રહેવાર્ીઓ જરૂરરયાતોને પહોંર્ી વળે 

છે, અને અમે તેની એક્ર્ેન્ર્ન્બન્િટીને ર્મર્પસત છીએ. અમારા ભાગીદારો ર્ાથે મળીને, અમે COVID-19 નો પ્રભાવ ર્ૌથી 

ઓછો કરવા કરટબદ્ધ છીએ.” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, ર્ીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“ર્ીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અમારા ટ્રાન્ઝિટ ઓપરેટરોની ર્તત ર્ રક્ષા ર્ાિ  રહેવાની ખાતરી કરે છે તયારે અમે બ્રેમ્પટન રહેવાર્ીઓ માટે 

ર્ રન્ક્ષત પરરવહન તકો પૂરી પાડવા કરટબદ્ધ છીએ. અમારી ર્ેવાઓ જાળવી રાખવા, આજની ઘોષણા ખાતરી કરાવ ેછે કે અમે આ 

પડકારભયાસ ર્મય દરન્મયાન ર્ રક્ષાને મોખરાન ાં સ્થાન આપીને તેન ેકેઝરમાાં રાખીને ર્ાિ  રાખી રહ્ાાં છીએ.” 

- ડેન્વડ બારરક (David Barrick), ર્ીફ એડન્મન્નસ્ટ્રેરટવ ઓરફર્ર, ર્ીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 
વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ  

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

