
 
 

 

 

COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ સર્વિસમાાં ફરેફારો 

 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેક્રરયો (માર્િ 19, 2020) – COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં અને બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટ પોિાના સમુદાયન ેસુરતિિ રીિે સેવા 

આપિી હોવાની ખાિરી કરાવવા, માર્િ 23 થી શરૂ કરીને, બસ સર્વિસ નીરે્ જણાવ્યા પ્રમાણ ેઘટાડવામાાં આવશ:ે  

 

સોમવારથી શિુવાર: શતનવાર ેવધાર ેસારી સર્વિસ – કેટલાક રૂટ્સ પર વધારાની સર્વિસ અન ેપસાંદ કરેલા રૂટ્સ પર વહેલી સવારથી ક્રટ્રપ્સનો 

સમાવેશ થાય છે 

શતનવાર: શતનવારે તનયતમિ સર્વિસ 

રતવવાર: રતવવારે તનયતમિ સર્વિસ 

 

શતનવાર ેવધારે સારી સર્વિસની તવગિો વેબસાઇટ bramptontransit.com પર શિુવાર, માર્િ 20 નાાં રોજ સાાંજે 4:30 વાગ્યે આપવામાાં 

આવશ.ે  

 

બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટના ટર્મિનલ્સ અને િનેુાં સાંપકિ કેઝર સાંર્ાલનના તનયતમિ કલાકો જાળવશે. સાંર્ાલન કલાકોમાાં કોઇ ફેરફારની માતહિી વેબસાઇટ 

bramptontransit.com પર આપવામાાં આવશ.ે  

 

બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટ એક તનણાિયક સવેા છે અન ેિે સમુદાયને સહાયરૂપ થવા કક્રટબદ્ધ છે. ગ્રાહકોના સહયોગ બદલ િેઓનો આભાર માનીએ 

છીએ. 

 

સમુદાયમાાં COVID-19 નો ફેલાવો ઘટાડવા, બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ નીર્ેની બાબિો અમલમાાં મૂકશ:ે  

• બસ પર ઉિારુઓની ભાર િમિા અડધી બેઠકની કરવામાાં આવશ ેજેથી ઉિારુઓ વચ્ર્ ેસામાતજક અાંિર જાળવવાના આર્રણોન ેટેકો 

મળી રહે. આનો અથિ એ થાય કે એકવાર બસો અડધી ભરાઇ જાય એટલે, સ્ટોપ્સ જિા કરવામાાં આવશ ેઅને કટેલાક ઉિારુઓ પાછળ 

રહી જાય િવેુાં બની શક.ે બાકીના ઉિારુઓન ેલઇ જવા વધારાની બસ ઉપયોગમાાં લેવા દરેક પ્રયત્ન કરવામાાં આવશ.ે  

• બહુ વ્યસ્િ રૂટ્સ પર, ઉિારુઓ બસમાાં હોય િે વખિ ેિેઓ વચ્ર્ ેસામાતજક અાંિર જાળવવા ઉિારુઓની િમિામાાં સહાયરૂપ થવા 

આર્ટિક્યુલેટેડ (સ્પષ્ટ ઉચ્ર્ાક્રરિ) બસો મૂકવામાાં આવશ.ે આનો અથિ એ થાય કે Züm (િુમ) આર્ટિક્યુલેટેડ બસો તનયતમિ રૂટ્સ પર 

જોવામાાં આવી શક.ે કપૃા કરી બસો પરના ડેતસ્ટનેશન (પહોંર્વાના સ્થળ) તર્હ્નો પર ધ્યાન આપશો. 

• બસ પર કમિર્ારીઓ સતહિની દરકે વ્યતક્િ વચ્ર્ ેપૂરિુાં અાંિર હોવાની ખાિરી કરવા, બેઠકોન ેપીળી ટપેથી અવરોધવામાાં આવશ ેઅન ે

ઉિારુઓને આ બેઠકો પર ન બસેવાનુાં કહવેામાાં આવશ.ે  

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેર્ેપનાશક સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટનુાં લક્ષ્ય િમામ સખિ સપાટીઓ, ઓપરેટર કમ્પાટિમેઝટ્સ અને 

બેઠકોને દર 48 કલાક ેર્પેરતહિ કરવાનુાં છે. સખિ સપાટીઓ ધરાવિી સગવડો અને ટર્મિનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને ર્પેરતહિ કરવામાાં 

https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx


 

 

આવશ.ે ઉિારુઓને પ્રવાસ કરિી વખિ ેપોિાના અાંગિ ક્રડસઇઝફકે્ટઝટ (ર્ેપનાશક પદાથિ), જેમ કે હેઝડ સેનટેાઇિર ક ેવાઇપ્સ સાથ ેરાખવા, 

અન ેપોિાના હાથ અવારનવાર ધોવા પ્રોત્સાતહિ કરવામાાં આવ ેછે. 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જોખમો પર દેખરેખ ર્ાલુ રાખવા પીલ પતલલક હેલ્થ અન ેબ્રેમ્પટન ઇમરજઝસી મેિસિ ઓક્રફસમાાં પોિાના ભાગીદારો સાથ ે

ઘતનષ્ઠપણે કામ કરી રહ્ુાં છે. અદ્યિન માતહિી તનયતમિ મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/covid19 અન ે

bramptontransit.com જોિા રહો અથવા સર્વિસ અપડેટ્સ માટે Twitter પર @bramptontransit ને અનુસરો.  
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યિસાયો છે. અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊર્જદ મળ ેછે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમે રોકાણ માટે આ કર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્િ કરીએ 

છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપર જોડાિ. 

અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

વમડડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ  

કોઓર્ડદનેટર, વમડડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંિાર્  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
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

