
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ જુલાઇ 2 થી અમલમાાં મકૂીન,ે વધારલેી ક્ષમતા સાથ ેબસો ચલાવશ ે

 

નોન-મડેિકલ માસ્ક્સ અન્નવાર્ય રહશે,ે બસમાાં ભાિુાં ચકૂવણી અન ેઆગળના દરવાજાથી પ્રવશે ફરીથી શરૂ 

કરવામાાં આવશ ે

 

 
બ્રેમ્પટન, ઓઝટેડરર્ો (જૂન 29, 2020) – પીલ પન્લલક હેલ્થના માગયદશયન પ્રમાણ ેઅને સીટી ઓફ બ્રમે્પટનના ડરઓપનીંગ અને ડરકવરી 

પ્લાનના ભાગરૂપે, ગુરુવાર, જુલાઇ 2 થી શરૂ કરીન,ે બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ વધારેલી બસ ક્ષમતા સાથ ેકાર્યરત થશ.ે  

 

સીટી ઉતારુઓન ેર્ાદ અપાવે છે ક ેપીલ પન્લલક હેલ્થ અન ેગવમઝેટ ઓફ ઓઝટેડરર્ોની પન્લલક ટ્રાન્ઝિટમાાં માસ્ક્સ પહેરવાની કિક ભલામણને 

અનુસરીને, બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટમાાં ઉતારુઓ અન ેઓપરેટરો માટે બસોમાાં અન ેટર્મયનલ્સ પર જુલાઇ 2 થી નોન-મેડિકલ માસ્ક્સ પહેરવા 

અન્નવાર્ય બનશ.ે બસમાાં ભાિુાં ચૂકવણી અને આગળના દરવાજાથી પ્રવેશ પણ ફરીથી શરૂ થશ.ે 

 

બસોમાાં વધારલેી ક્ષમતા 

 

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ જુલાઇ 2 થી શરૂ કરીન ેપોતાની બસો વધારેલી ક્ષમતા સાથે ચલાવશે અન ેએ જ ડદવસથી શરૂ કરીને ઉતારુઓએ નોન-

મેડિકલ માસ્ક્સ પહેરવા અન્નવાર્ય બનશ.ે દરેક બસ પર આપેલી છૂટ પ્રમાણે ઉતારુઓની મહત્તમ સાંખ્ર્ા નીચે જણાવ્ર્ા પ્રમાણ ેરહેશે:  

 

- 40 ફૂટની બસ: 35 લોકો 

- 60 ફૂટની બસ: 55 લોકો  

 

આ વધારેલી ક્ષમતા બેઠકોની ક્ષમતા પૂરપેૂરી ભરાઇ જવા બરાબર જેટલી છે. ઉતારુઓ બસમાાં બેસી કે ઊભા રહી શક ેછે.  એ મહત્વનુાં છે કે 

પન્લલક ટ્રાન્ઝિટમાાં સવારી કરતી વખતે ઉતારુઓ બધાાં સમરે્ માસ્ક્સ પહેરી રાખે કારણ કે આનાથી બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ આ વધારેલી ક્ષમતા સાથ ે

સાંચાલન કરી શકશે. માસ્કક પહેરવાનુાં પાલન ન કરવાનુાં પડરણામ બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ અગાઉની જેમ બસો ઓછી ક્ષમતામાાં ચલાવવા મજબૂર બને 

તેવુાં આવી શકે છે. બસોનુાં સાંચાલન જુલાઇ 2 સુધી અિધી બેઠક ક્ષમતા સાથે ચાલુ રહેશે.  

 

નાના બાળકો અન ેજોખમી વસ્કતી માટ ેઅપવાદો 

 

માસ્ક્સ પહરેવા અન્નવાર્ય છે ત્ર્ાર,ે તમેાાં કટેલાક અપવાદો છે. બે વર્યથી ઓછી ઉંમરના બાળકો, અથવા તબીબી કારણોસર માસ્કક પહેરવામાાં 

અસમથય લોકોને તમેાાંથી છૂટ આપવામાાં આવશે પરાંતુ તેઓન ેઅઝર્ લોકોથી બે મીટરનુાં શારીડરક અાંતર જાળવવાનુાં કહવેામાાં આવ ેછે. 

 

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ સમુદાર્ને આરોગ્ર્પ્રદ અન ેસુરન્ક્ષત રાખવા પર ધ્ર્ાન આપ ેછે. ટ્રાન્ઝિટ ઉતારુઓને પોતાની સારી ન્વવેકબુન્ધધનો ઉપર્ોગ 

કરવા, સુરક્ષા ઉપાર્ોને વળગી રહવેા, અને માસ્કક પહેરવા પ્રોત્સાન્હત કર ેછે જો તેઓ સક્ષમ હોર્. 

 

માત્ર માસ્ક્સ પહેરવાથી COVID-19 નો ફેલાવો ટાળી શકાશ ેનન્હ પરાંત ુતે તમારી આસપાસની વ્ર્ન્્તઓન ેસાંરક્ષણ આપવામાાં મદદરૂપ થઇ 

શક.ે માસ્ક્સ પહેરતી વખત,ે હાથ સતતપણ ેસારા એવા સ્કવચ્છ રાખવાનો મહાવરો કરવો અન ેશ્ર્ હોર્ ત્ર્ારે વ્ર્ન્્તઓ વચ્ચે શારીડરક અાંતર 



 

 

જાળવવાનુાં મહત્વ હજુ પણ રહ ેછે. જો તમે બીમાર હો તો, ટ્રાન્ઝિટનો ઉપર્ોગ ટાળીને, COVID-19 એસેસમેઝટ સેઝટરમાાં કે મોબાઇલ 

સાઇટ પર પરીક્ષણ કરાવો અને ઘર ેરહો. 

 

તમારા નોન-મેડિકલ માસ્કક ર્ોગ્ર્ રીત ેપહેરવા, બસેાિવા, કાઢી નાખવા અન ેસાફ રાખવાની રીત સન્હત, નોન-મેડિકલ માસ્ક્સના સાંદભયમાાં વધ ુ

માન્હતી માટ,ે પીલ પન્લલક હેલ્થની વેબસાઇટ અન ેગવમેઝટ ઓફ ઓઝટેડરર્ોની વેબસાઇટ જુઓ. 

 

ભાિુાં ચકૂવણી 

 

જુલાઇ 2 થી શરૂ કરીને બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટની બધી બસોમાાં ભાિુાં ચૂકવવુાં જરૂરી બનશ.ે ઉતારુઓન ેપોતાનુાં ભાિુાં સાંપકયરન્હત ચૂકવણી સ્કવરૂપ ે

કરવા પોતાના PRESTO કાિયનો ઉપર્ોગ કરવા પ્રોત્સાન્હત કરવામાાં આવ ેછે. પોતાની મુસાફરી માટે ચૂકવણી કરવા હજુ પણ રોકિ રકમનો 

ઉપર્ોગ કરતા ઉતારુઓને, કસ્કટમર સર્વયસ કાઉઝટર પરથી PRESTO કાિય મેળવી લેવા પ્રોત્સાન્હત કરવામાાં આવે છે. માત્ર સીન્મત સમર્ 

માટ,ે $6 ની PRESTO કાિય ફી માફ કરવામાાં આવી છે – ગ્રાહક દીઠ એક કાિય. 

 

આ શહેરમાાં વર્ોવૃધધ વિીલો માટ ેપહોંચ સુલભ ટ્રાન્ઝિટ પૂરુાં પાિવુાં ટોચની અગ્રતા છે, અને COVID-19 નાાં પ્રભાવને ધ્ર્ાનમાાં લેતા, બધાાં 

સડિર્ સીન્નર્ર આઇિી કાિયની સમાન્પ્તની તારીખ અચો્કસ સમર્ સુધી માફ કરવામાાં આવી છે. 

 

ટ્રાન્ઝિટ ટર્મયનલ્સ પર કસ્કટમર કાઉઝટસય, ડટ્રન્નટી કોમન ટર્મયનલ ન્બલલ્િાંગના અપવાદ સાથ,ે ખલુ્લા છે.  

 

વર્ય 2020 માટ ેભાિામાાં દરખાસ્કત હેઠળના ફેરફારો આગળ સૂચના આપવામાાં ના આવે ત્ર્ાાં સુધી મોકફૂ રાખવામાાં આવ્ર્ા છે. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=02%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7Cb4857492a58f49ef838708d819f71105%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637287896211998843&sdata=WhY9ZsmEo06
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks&data=02%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7Cb4857492a58f49ef838708d819f71105%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637287896212008835&sdata=92L


 

 

બસમાાં આગળના દરવાજાથી પ્રવશે 

 

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ જુલાઇ 2 થી શરૂ કરીન ેબધાાં ઉતારુઓને બસમાાં આગળના દરવાજાથી પ્રવેશવાની છૂટ આપશ.ે ઉતારુઓએ પાછળના 

દરવાજાથી બહાર નીકળવાનુાં રહેશે.  

 

એ્સેન્સન્બન્લટી (પ્રવેશ સુલભતા) જરૂડરર્ાતો ધરાવતા ઉતારુઓ આગળના દરવાજાથી બસમાાંથી બહાર નીકળવાનુાં ચાલુ રાખી શક ેછે. 

 

COVID-19 સરુક્ષા ઉપાર્ો 

 

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્કવચ્છતા (સેન્નટાઇલિાંગ) સમર્પત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટનુાં લક્ષ્ર્ તમામ સખત સપાટીઓ, ઓપરટેર 

કમ્પાટયમઝે્સ અને બેઠકોન ેદર 48 કલાક ેચપેરન્હત કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની બસોન ેહાલમાાં દર 24 કલાક ેસેન્નટાઇિ કરવામાાં આવે છે. 

સખત સપાટીઓ ધરાવતી સગવિો અને ટર્મયનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને સેન્નટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. 

 

સીટી ઉતારુઓન ેમાસ્કક પહેર્ો હોર્ તો પણ, ટર્મયનલ્સ અન ેબસ સ્કટોપ્સ પર વ્ર્ન્્તઓ વચ્ચે શારીડરક અાંતર જાળવવાનુાં ચાલુ રાખવા ન્વનાંતી 

કરે છે. ઉતારુઓન ેમસુાફરી કરતી વખત,ે પોતાના અાંગત ડિસઇઝફે્ટઝટ (ચેપનાશક પદાથય), જેમ ક ેહેઝિ સેનટેાઇિર ક ેવાઇપ્સ સાથ ેરાખવાનુાં, 

પોતાના હાથ વારાંવાર ધોવાનુાં અન ેપોતાની કોણીમાાં ખાાંસી કરવાનુાં ક ેછીંકવાનુાં પણ ર્ાદ અપાવવામાાં આવે છે. જો તમ ેબીમાર હો તો, કૃપા 

કરી ટ્રાન્ઝિટમાાં સવારી કરવાનુાં ટાળો, સૌથી નજીકની COVID-19 એસેસમેઝટ સાઇટ પર પરીક્ષણ કરાવો અન ેજાહેર આરોગ્ર્ સૂચનો 

અનુસરો. 

 

પીલ પન્લલક હલે્થના માગયદશયન પ્રમાણે, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન દરેક વ્ર્ન્્તન ેનોન-મેડિકલ માસ્કક પહેરવા પ્રોત્સાન્હત કર ેછે, ખાસ કરીન ેએવા 

સ્કથળોએ જર્ાાં વ્ર્ન્્તઓ વચ્ચ ેશારીડરક અાંતર જાળવવુાં પિકારભરુ્ું હોઇ શક.ે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન જોખમો પર દેખરેખ ચાલુ રાખવા પીલ 

પન્લલક હલે્થ અને બ્રમે્પટન ઇમરજઝસી મનેજેમઝેટ ઓડફસમાાંના પોતાના ભાગીદારો સાથ ેઘન્નષ્ઠપણે કામ કરી રહ્ુાં છે. અદ્યતન માન્હતી 

ન્નર્ન્મત મેળવવા વબેસાઇટ www.brampton.ca/covid19 અન ેwww.bramptontransit.com જોતા રહો અથવા સર્વયસ 

અપિે્ સ માટ ેTwitter પર @bramptontransit ન ેઅનુસરો. કોઇ પ્રશ્નો સીધા બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટના સાંપકય કઝેરને 905.874.2999 

નાંબર પર પછૂી શકાર્ છે. 

 

અવતરણો (્વૉ્સ): 

“અમારા ડરઓપનીંગ અને ડરકવરી પ્લાનના ભાગરૂપે, જુલાઇ 2 થી શરૂ કરીન ેબ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટમાાં ઘણાાં ફેરફારો થવાના છે. બસો વધારેલી 

ક્ષમતા સાથ ેચાલશ,ે નોન-મેડિકલ માસ્ક્સ કે ફસે કવરરાંગ્સ અન્નવાર્ય બનશ,ે અન ેબસમાાં ભાિુાં ચૂકવણી અન ેઆગળના દરવાજાથી પ્રવેશ ફરીથી 

ચાલુ કરવામાાં આવશ.ે આ ફેરફારો સમુદાર્ન ેઆરોગ્ર્પ્રદ અને સુરન્ક્ષત રાખવાની સાથ ેસાથ ેબ્રેમ્પટનમાાં આપણી પાસ ેકાર્યક્ષમ અન ે

ન્વશ્વાસપાત્ર ટ્રાન્ઝિટ સર્વયસ હોવાની ખાતરી કરાવશે.” 

- પૅડટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેર્ર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“મને ન્વશ્વાસ છે કે અમ ેબ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટમાાં બેઠક ક્ષમતા વધારી રહ્ાાં છીએ ત્ર્ાર,ે ઉતારુઓ જો સક્ષમ હોર્ તો નોન-મેડિકલ માસ્ક્સ પહેરીન ે

પોતાના માટે, ટ્રાન્ઝિટ ઓપરટેરો અન ેએકબીજા માટે આદરપવૂયક વતયશે, અન ેસારા સ્કવચ્છતાશાસ્કત્રનો મહાવરો કરશ.ે અમે ઉતારુઓન ે

અવરજવર કરવા સક્ષમ બનાવી રહ્ાાં છીએ, અન ેસાથ ેમળીને, આપણ ેCOVID-19 સાંિમણનુાં જોખમ ઘટાિી શકીએ છીએ.” 

- - રૉવેના સેઝટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેન્શક કાઉન્ઝસલર વૉર્ડસય 1 અન ે5; પ્રમુખ, કમ્ર્ુન્નટી સર્વયસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/


 

 

“ડરઓપલનાંગ અન ેડરકવરી વર્કુંગ ગ્રૂપ મારફત,ે આપણાાં શહેરને ફરીથી ખોલવામાાં એક વ્ર્ાપક અન ેએકસરખો અન્ભગમ અપનાવવાની ખાતરી 

કરાવવા અમ ેસમુદાર્ સાથ ેઅથયસભર ચચાયઓ કરવાનુાં ચાલુ રાખ્રુ્ાં છે. આ ન્નણયર્ પીલ પન્લલક હલે્થના માગયદશયન પ્રમાણ ેઅને ઉતારુઓને 

અગ્રતા સ્કથાન ેરાખવાની જરૂડરર્ાત પ્રમાણ ેલેવામાાં આવ્ર્ો છે.”  

- માર્ટયન મૅિીરોસ (Martin Medeiros), રીજીર્નલ કાઉન્ઝસલર, વોર્ડસય 3 અન ે4; લીિ (આગવેાન), ડરઓપનીંગ એઝિ ડરકવરી 

વર્કુંગ ગ્રપૂ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ આપણાાં સમદુાર્ને આરોગ્ર્પ્રદ અને સુરન્ક્ષત રાખવા સખત મહનેત કરી રહ્ુાં છે. અમે વધારેલી ક્ષમતા સાથે સાંચાલન કરી 

શકીએ છીએ કારણ કે એ જ ડદવસથી શરૂ કરીન ેનોન-મેડિકલ માસ્ક્સ પહેરવા અન્નવાર્ય બનશ.ે ઉતારુઓ – કૃપા કરી આપણી ટ્રાન્ઝિટ 

સર્વયસને આરોગ્ર્પ્રદ, સુરન્ક્ષત, કાર્યક્ષમ અન ેન્વશ્વાસપાત્ર રાખવામાાં તમારો ભાગ ભજવશો.” 

- િેન્વિ બાડરક (David Barrick), ચીફ એિન્મન્નસ્કટ્રેડટવ ઓડફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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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 (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 

 

 

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

