
 
 

 

 

COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં જુલાઇ 27 થી અમલી બનિા બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ સર્વિસમાાં ફરેફારો, અન ે

સીતનયર આઇડી કાર્ડસિ માટ ેનવી ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા 
  

બે્રમ્પટન, ઓઝટેક્રરયો (જુલાઇ 21, 2020) – સીટીના ક્રરઓપનીંગ અન ેક્રરકવરી પ્લાનના ભાગરૂપે, સોમવાર, જુલાઇ 27 થી, બસ સર્વિસમાાં આગળ 

સૂચના આપવામાાં ન આવે તયાાં સુધી નીચે મુજબના ફેરફારો થશે. 

 

સર્વિસમાાં ફરેફારો 

 

આપણી ટ્રાતઝિટ તસસ્ટમ લોકોને શહેરની આસપાસ કાયિક્ષમ રીિે હરેફેર કરાવી શકિી હોવાની ખાિરી કરાવવા, જુલાઇ 27 થી નીચેના બે્રમ્પટન 

ટ્રાતઝિટ રૂટ્સ સાંચાલનમાાં રહશેે. 

 

• 501 િુમ ક્વીન  

• 502 િુમ મેઇન 

• 511/511A િુમ સ્ટીલસ 

• 1/1A ક્વીન 

• 2 મેઇન 

• 3 મૅકલાતલલન 

• 4/4A ચચાંગકુસી  

• 5/5A બોવાડિ 

• 6 જેમ્સ પૉટર  

• 7/7A કેનેડી  

• 8 સેઝટર  

• 9 વૉડેન 

• 10 સાઉથ ઇઝડસ્ટ્રીયલ 

• 11/11A સ્ટીલસ 

• 14/14A ટોરબ્રામ  

• 15 બે્રમલી 

• 18 ક્રડક્સી  

• 20A ઇસ્ટ ઇઝડસ્ટ્રીયલ  

• 23 સેઝડલવૂડ 

• 26 માઉઝટ પ્લેિઝટ 

• 29 તવતલયમ્સ પાકિવૅ  

• 30 એરપોટિ રોડ 

• 31 મૅકવીન 

• 35 ક્લાકિવૅ  

• 50 ગૉર રોડ 

• 51 હીયરફોડિ 

• 52 મૅકમચી  

• 53 ર ૅલૉસન 



 

 

• 56 કકાંગનૉલ 

• 57 ચારોલઇેસ 

• 60 તમતસસાગા  

• 115 પીયરસન એરપોટિ એક્સપે્રસ  

 

હાલમાાં સર્વિસ ચાલુ હોય િેવા રૂટ્સ અને િેના સમયપત્રકોની યાદી માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.bramptontransit.com. 

 

એક ક્રરમાઇઝડર િરીકે, બે્રમલી, બે્રમ્પટન ગૅટવ ેઅને ડાઉનટાઉન ટર્મિનલ્સના ટર્મિનલ તબચલ્ડાંગમાાં કામકાજના કલાકો સવારે 6 થી રાતે્ર 9 વાગ્યા સુધી 

છે. ક્રટ્રતનટી કોમન ટર્મિનલ બાંધ રહે છે. ટર્મિનલ્સમાાં ગ્રાહક સેવાના કલાકો માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.bramptontransit.com.   

 

સીતનયર આઇડી કાર્ડસિ માટ ેનવી ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા 

 

વડીલો હવે પોિાના બે્રમ્પટન ટ્રાતઝિટ સીતનયર આઇડી કાર્ડસિ માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. અરજદારોએ ઓનલાઇન ફોમિ વેબસાઇટ 

www.bramptontransit.com પર ભરવુાં, અન ેપોિાના કાર્ડસિ પર ઉપયોગમાાં લેવા પોિાનો ઉંમરનો પુરાવો, બે્રમ્પટન રેતસડઝસી અન ેફોટાનુાં 

તબડાણ કરવુાં અતનવાયિ બન ેછે. આ કાડિ અરજદારને તયાર પછી ટપાલથી મોકલવામાાં આવશે. 

 

િમામ સક્રિય સીતનયર આઇડી કાર્ડસિની સમાતપ્િની િારીખો અતનતચચિ સમય સુધી માફ કરવામાાં આવી છે. વડીલો આગળ સૂચના આપવામાાં ન આવે 

તયાાં સુધી પોિાનુાં એક્સ્પાયડિ કાડિ વાપરવાનુાં ચાલુ રાખી શકે છે. 

 

જો વડીલોનુાં પોિાનુાં બે્રમ્પટન ટ્રાતઝિટ સીતનયર આઇડી કાડિ ખોવાઇ ગયુાં હોય અને ક્રરપ્લેસમેઝટ કાડિ જોઇિુાં હોય િો, િેઓ પોિાના કાર્ડસિ િબદીલ 

કરવાની રીિ જાણવા વધુ સૂચનો માટે સીતનયર કાડિ પ્રોગ્રામનો સાંપકિ 905-874-2750 એક્ષ્ટેઝશન નાંબર 16253 પર કરી શક ેછે. 

 

COVID-19 સલેટી મિેસિ (સરુક્ષા ઉપાયો) 

 

વધારે સારી સફાઇ અને સ્વચ્છિા (સેતનટાઇચિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બે્રમ્પટન ટ્રાતઝિટનુાં લક્ષ્ય િમામ સખિ સપાટીઓ, ઓપરેટર 

કમ્પાટિમેઝટ્સ અન ેબેઠકોન ેદર 48 કલાકે ચેપરતહિ કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની બસોન ેહાલમાાં દર 24 કલાકે સેતનટાઇિ કરવામાાં આવે છે. સખિ 

સપાટીઓ ધરાવિી સગવડો અન ેટર્મિનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણે સાફ અન ેસેતનટાઇિ કરવામાાં આવે છે. 

 

સીટી માસ્ક પહેયો હોય િો પણ ઉિારુઓને ટર્મિનલ્સ અને બસ સ્ટોપ્સ પર વ્યતક્િઓ વચ્ચે શારીક્રરક અાંિર જાળવવાનુાં આચરણ ચાલુ રાખવાની 

તવનાંિી કરે છે. ઉિારુઓન ેમુસાફરી કરિી વખિે, પોિાના અાંગિ ક્રડસઇઝફેક્ટઝટ (ચેપનાશક પદાથિ), જેમ કે હેઝડ સેનેટાઇિર કે વાઇપ્સ સાથે રાખવાનુાં, 

પોિાના હાથ વારાંવાર ધોવાનુાં અને પોિાની કોણીમાાં ખાાંસી કરવાનુાં કે છીંકવાનુાં પણ યાદ અપાવવામાાં આવે છે. જો િમે બીમાર હો િો, કૃપા કરી 

ટ્રાતઝિટમાાં સવારી કરવાનુાં ટાળો, સૌથી નજીકની COVID-19 એસેસમેઝટ સાઇટ પર પરીક્ષણ કરાવો અન ેજાહેર આરોગ્ય સૂચનો અનુસરો. 

 

પીલ પતલલક હેલ્થના માગિદશિન પ્રમાણે, ઉિારુઓને યાદ અપાવવામાાં આવ ેછે કે બસોમાાં અન ેટર્મિનલ્સ પર નોન-મેક્રડકલ માસ્ક્સ પહેરવા અતનવાયિ 

બન ેછે. સીટી ઓફ બે્રમ્પટન જોખમો પર દેખરખે ચાલુ રાખવા પીલ પતલલક હેલ્થ અન ેબે્રમ્પટન ઇમરજઝસી મેનેજમેઝટ ઓક્રફસમાાંના પોિાના 

ભાગીદારો સાથે ઘતનષ્ઠપણ ેકામ કરી રહ્ુાં છે.  

 

અદ્યિન માતહિી તનયતમિ મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/covid19 અને www.bramptontransit.com જોિા રહો અથવા 

સર્વિસ અપડેટ્સ માટે Twitter પર @bramptontransit ને અનસુરો. કોઇ પ્રચનો સીધા બે્રમ્પટન ટ્રાતઝિટના સાંપકિ કેઝરને 905.874.2999 

નાંબર પર પૂછી 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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