
 

 

બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટના કસ્ટમર સર્વિસ કાઉઝટસિ મોટા ભાગના ટર્મિનલ્સ પર  

જૂન 22 થી ફરીથી ખોલવામાાં આવશ ે
 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરરયો (જૂન 19, 2020) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના રરઓપનીંગ અને રરકવરી પ્લાનના ભાગરૂપે, બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટના બ્રેમલી, 

બ્રેમ્પટન ગટેવ ૅઅન ેડાઉનટાઉન ટર્મિનલ્સમાાંના કસ્ટમર સર્વિસ કાઉઝટસિ જૂન 22 થી ફરીથી ખોલવામાાં આવશ.ે રટ્રન્નટી કોમન ટર્મિનલ 

ન્િલલ્ડાંગ વ્યન્તિઓ વચ્ચે શારીરરક અાંિર જાળવવા માટે જગ્યાની ઉણપ હોવાને લીધ ેિાંધ રહેશે. 

 

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ ટર્મિનલ્સમાાં ક્ષમિા સીન્મિ હોવાન ેલીધ,ે નીચેના ટર્મિનલ્સ પર કસ્ટમર સર્વિસ કાઉઝટસિ, ગટેવ ૅઓન ધી ગો અન ેવૉશરૂમ 

ઉપયોગ માટ ેખોલવામાાં આવશ.ે  

 

કસ્ટમર સર્વિસ કાઉઝટર પર કામકાજના કલાકો નીચે મજુિ રહેશે. 

 

બ્રમેલી ટર્મિનલ 

• સોમવારથી શકુ્રવાર: સવારે 6 થી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી 

• શન્નવાર: સવાર ે9 થી સાાંજે 6 વાગ્યા સુધી 

• રન્વવાર: સવાર ે11 થી સાાંજે 6 વાગ્યા સુધી 

 

બ્રમે્પટન ગટૅવ ૅટર્મિનલ 

• સોમવારથી શકુ્રવાર: સવારે 6 થી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી 

• શન્નવાર: સવાર ે9 થી સાાંજે 6 વાગ્યા સુધી 

• રન્વવાર: સવાર ે11 થી સાાંજે 6 વાગ્યા સુધી 

 

ડાઉનટાઉન ટર્મિનલ 

• સોમવારથી શકુ્રવાર: સવારે 7 થી સાાંજે 7 વાગ્યા સધુી 

• શન્નવાર: સવાર ે9 થી સાાંજે 6 વાગ્યા સુધી  

• રન્વવાર: િાંધ 

 

આ શહેર સામદુાન્યક આરોગ્ય અન ેસુરક્ષાને િહુ ગાંભીર રીિે લે છે, ખાસ કરીને COVID-19 દરન્મયાન. કસ્ટમર સર્વિસ કાઉઝટસિ ફરીથી ખુલે 

ત્યારે નીચેના સુરક્ષા ઉપાયો અમલમાાં રહેશે. 

 

• વ્યન્તિઓ વચ્ચ ેિ-ેમીટરનુાં શારીરરક અાંિર જાળવવાના પગલાઓ અમલમાાં રહેશે. ગ્રાહકોન ેકસ્ટમર સર્વિસ ન્વઝડોસ પર િે મીટરનુાં 

અાંિર રાખવાનુાં કહવેામાાં આવશ,ે અન ેઉપાયનો પનુરોચ્ચાર કરવા ન્ચહ્નો મૂકવામાાં આવશે. 

• ટમીનલ્સ પર વ્યન્તિઓ વચ્ચ ેશારીરરક અાંિર જાળવવાના પગલાઓને સહાયરૂપ થવા અને ગ્રાહકોને માન્હિગાર રાખવા કમિચારીઓ 

હાજર રહેશે. 

• દરેક ટર્મિનલમાાં પ્રવેશવા અને િહાર નીકળવા માટ ેસમર્પિિ દરવાજાઓ રહેશે, જયાાં પણ પરવાનગી મળે.  

• કસ્ટમર સર્વિસ કાઉઝટસિ અને ન્પન પૅડ્સ અવારનવાર સેન્નટાઇિ કરવામાાં આવશે. 

 

આ શહેરમાાં વયોવૃદ્ધ વડીલો માટ ેપહોંચ સુલભ ટ્રાન્ઝિટ પૂરાં પાડવુાં ટોચની અગ્રિા છે, અને COVID-19 નાાં પ્રભાવને ધ્યાનમાાં લેિા, િધાાં 

સરક્રય બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ સીન્નયર આઇડી કાડિની સમાન્પ્િ િારીખ અચોતકસ સમય સુધી માફ કરવામાાં આવી છે.  

 



 

 

તલાકિ અને સેઝડલવૂડ સગવડો જાહરે જનિા માટે િાંધ રહેશે.  

 

ઉિારઓ માટ ેપરુવઠો ઉપલબ્ધ રહ ેત્યાાં સધુી માસ્તસ મફિમાાં આપવામાાં આવશ ે

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનના રરઓપનીંગ અન ેરરકવરી પ્લાનના પહેલા પગલા િરીક,ે બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ પોિાના ઉિારઓને 100,000 નોન-મેરડકલ 

માસ્તસ મફિમાાં વહેંચશે, પુરવઠો ઉપલબ્ધ રહ ેત્યાાં સધુી. નોન-મેરડકલ માસ્તસ બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટના બ્રેમલી, બ્રેમ્પટન ગેટવ ૅઅને ડાઉનટાઉન 

ટર્મિનલ્સ પર જૂન 22 નાાં અઠવારડયાના અાંિ સધુી ન્વિરરિ કરવામાાં આવશે. 

 

િસમાાં ભાડુાં ચકૂવણી, આગળના દરવાજેથી પ્રવશે અન ેનોન-મરેડકલ માસ્તસ – જુલાઇ 2 થી અમલમાાં આવશ ે

 

આ શહેર ઉિારઓન ેયાદ અપાવ ેછે ક ેગુરવાર, જુલાઇ 2 થી, િસમાાં ભાડુાં ચૂકવણી અન ેઆગળના દરવાજેથી પ્રવેશ ફરીથી શરૂ કરવામાાં 

આવશ.ે પીલ પન્બ્લક હલે્થ અને ગવમેઝટ ઓફ ઓઝટેરરયોની પન્બ્લક ટ્રાન્ઝિટમાાં માસ્તસ પહેરવાની કડક ભલામણને અનસુરિા, બ્રેમ્પટન 

ટ્રાન્ઝિટમાાં પ્રવાસીઓ અન ેઓપરટેરો માટ ેિસોમાાં અન ેટર્મિનલ્સ પર જુલાઇ 2 થી નોન-મેરડકલ માસ્તસ પહેરવા અન્નવાયિ િનશ.ે 

 

માસ્તસ પહરેવા અન્નવાયિ છે ત્યાર,ે જુવાન િાળકો ક ેિેઓને માસ્ક પહેરિા રોકે િવેી અઝય િિીિી ન્સ્થન્િઓ ધરાવિા િાળકોએ માસ્ક પહેરવા 

જરૂરી રહેશ ેનહીં.  

 

ઉિારઓને સાંપકિરન્હિ ચૂકવણી સ્વરૂપ ેપોિાનુાં ભાડુાં ચૂકવવા પોિાના PRESTO કાડિનો ઉપયોગ કરવા પ્રોત્સાન્હિ કરવામાાં આવ ેછે. બ્રેમ્પટન 

ટ્રાન્ઝિટ હજુ પણ રોકડ ચૂકવણીનો ઉપયોગ કરિા ઉિારઓન ેકસ્ટમર સર્વિસ કાઉઝટર પરથી PRESTO કાડિ મેળવી લેવા પ્રોત્સાન્હિ કર ેછે. 

જૂન 22 થી શરૂ કરીન ેઅમ ેસીન્મિ સમય સુધી, ગ્રાહક દીઠ એક કાડિ માટે $6 ની PRESTO કાડિ ફી માફ કરીશુાં.  

 

COVID-19 સરુક્ષા ઉપાયો 

 

આ શહેર ઉિારઓન ેટર્મિનલ્સ પર, અન ેિસ સ્ટોપ્સ પર, માસ્ક પહેયો હોય િો પણ, એકિીજાથી ઓછામાાં ઓછુાં િે મીટર (છ ફૂટ) દૂર રહીને 

શારીરરક અાંિર સાંિાંન્ધિ ઉપાયો જાળવવા ન્વનાંિી કરે છે. ઉિારઓને પ્રવાસ કરિી વખિે, પોિાના અાંગિ રડસઇઝફતેટઝટ (ચપેનાશક પદાથિ), જેમ 

કે હેઝડ સનેેટાઇિર કે વાઇપ્સ સાથ ેરાખવાનુાં, પોિાના હાથ વારાંવાર ધોવાનુાં અન ેપોિાની કોણીમાાં ખાાંસી કરવાનુાં કે છીંકવાનુાં પણ યાદ 

અપાવવામાાં આવ ેછે. 

        

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્વચ્છિા (સેન્નટાઇલિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રહ ેછે. બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટનુાં લક્ષ્ય િમામ સખિ સપાટીઓ, ઓપરટેર 

કમ્પાટિમઝે્સ અને િેઠકોન ેદર 48 કલાકે ચપેરન્હિ કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની િસોન ેહાલમાાં દર 24 કલાકે સેન્નટાઇિ કરવામાાં આવે છે. સખિ 

સપાટીઓ ધરાવિી સગવડો અને ટર્મિનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને સેન્નટાઇિ કરવામાાં આવે છે.  

 

પીલ પન્બ્લક હલે્થના માગિદશિન પ્રમાણે, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન દરેક વ્યન્તિન ેનોન-મેરડકલ માસ્ક પહેરવા પ્રોત્સાન્હિ કરે છે, ખાસ કરીન ેએવા 

સ્થળોએ જયાાં વ્યન્તિઓ વચ્ચ ેશારીરરક અાંિર જાળવવુાં પડકારભયુું હોઇ શકે. સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન જોખમો પર દેખરેખ ચાલુ રાખવા પીલ 

પન્બ્લક હલે્થ અને બ્રમે્પટન ઇમરજઝસી મનેજેમઝેટ ઓરફસમાાં પોિાના ભાગીદારો સાથ ેઘન્નષ્ઠપણે કામ કરી રહ્ુાં છે. અદ્યિન માન્હિી ન્નયન્મિ 

મેળવવા વેિસાઇટ www.brampton.ca/covid19 અન ેwww.bramptontransit.com જોિા રહો અથવા સર્વિસ અપડે્સ માટ ે

Twitter પર @bramptontransit ને અનુસરો. કોઇ પ્રશ્નો સીધા બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટના સાંપકિ કઝેરન ે905.874.2999 નાંિર પર પછૂી 

શકાય છે. 
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મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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