
 

 

COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ સર્વિસમાાં સપ્ટમે્બર 8 થી અમલી બનિા ફરેફારો 
  

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેક્રરયો (ઓગસ્ટ 27, 2020) – સીટીના ક્રરઓપનીંગ અન ેક્રરકવરી પ્લાનના ભાગરૂપે, માંગળવાર, સપ્ટમે્બર 8 થી, બસ સર્વિસમાાં 

આગળ સૂચના આપવામાાં ન આવ ેતયાાં સુધી નીચે મુજબના ફેરફારો કરવામાાં આવશે. 

 

સર્વિસમાાં ફરેફારો 

 

આપણી ટ્રાતઝિટ તસસ્ટમ લોકોને શહેરની આસપાસ કાયિક્ષમ રીિે હરેફેર કરાવી શકિી હોવાની ખાિરી કરાવવા, નીચેના બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટ રૂટ્સ 

સપ્ટેમ્બર 8 થી સાંચાલનમાાં રહેશ.ે  

 

• 501 િુમ ક્વીન  

• 502 િુમ મેઇન 

• 505 િુમ બોવેઇર્િ* 

• 511/511A/511C* િુમ સ્ટીલસ 

• 1/1A ક્વીન 

• 2 મેઇન 

• 3/ 3A* મૅકલાતલલન  

• 4/4A ચચાંગકસુી  

• 5/5A બોવેઇર્િ 

• 6 જેમ્સ પૉટર 

• 7/7A કનેેર્ી  

• 8 સેઝટર  

• 9 વૉર્ને 

• 10 સાઉથ ઇઝર્સ્ટ્રીયલ 

• 11/11A સ્ટીલસ 

• 12 ગ્રનેોબલ* 

• 13 એવોનર્ેલ* 

• 14/14A ટોરબ્રામ  

• 15/ 15A* બ્રમેલી 

• 16 સાઉથગટે* 

• 17 હાઉર્ન*  

• 18 ક્રર્ક્સી 

• 19 ફનિફોરેસ્ટ* 

• 20/20A ઇસ્ટ ઇઝર્સ્ટ્રીયલ  

• 23 સેઝર્લવૂર્ 

• 24 વનૅ કકિ*  

• 26 માઉઝટ પ્લેિઝટ 

• 27 રોબટિ પાર્કિઝસન* 

• 29/29A* તવતલયમ્સ પાકિવ ૅ

• 30 એરપોટિ રોર્ 



 

 

• 31 મૅકવીન 

• 32 ફાધર ટોતબન* 

• 35 ક્લાકિવ ૅ

• 50/ 50A ગૉર રોર્ 

• 51 હીયરફોર્િ 

• 52 મૅકમકી 

• 53 રૅ લૉસન 

• 54 કાઉઝટી કોટિ*  

• 56 કકાંગનૉલ 

• 57 ચારોલેઇસ 

• 60 તમતસસાગા રોર્  

• 115 એરપોટિ એક્સપ્રસે  

 

*રૂટ્સ સર્વિસ ફરીથી શરૂ. 

 

સમર્પિિ સેકઝર્રી સ્કૂલ રૂટ્સ સપ્ટમે્બર 8 નાાં રોજ ફરીથી શરૂ થશ.ે હાલમાાં સર્વિસ ચાલુ હોય િેવા રૂટ્સ અને િનેા સમયપત્રકોની યાદી માટ ે

વેબસાઇટ જુઓ, www.bramptontransit.com અથવા કૉલ કરો, 905.874.2999 

 

એક ક્રરમાઇઝર્ર િરીક,ે બ્રમેલી, બ્રેમ્પટન ગૅટવે અન ેર્ાઉનટાઉન ટર્મિનલ્સમાાં ટર્મિનલ તબચલ્ર્ાંગના કામકાજના કલાકો સવાર ે6 થી રાત્રે 9 વાગ્યા 

સુધી છે. ક્રટ્રતનટી કોમન ટર્મિનલ બાંધ રહે છે. ટર્મિનલ્સમાાં ગ્રાહક સવેાના કલાકો માટ ેવેબસાઇટ જુઓ, www.bramptontransit.com. 

 

COVID-19 સરુક્ષા ઉપાયો 

 

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્વચ્છિા (સેતનટાઇચિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટનુાં લક્ષ્ય દર 48 કલાકે િમામ સખિ સપાટીઓ, 

ઓપરેટર કમ્પાટિમઝેટ્સ અને બેઠકો ચેપરતહિ કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની બસોન ેહાલમાાં દર 24 કલાક ેસેતનટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. સખિ 

સપાટીઓ ધરાવિી સગવર્ો અને ટર્મિનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને સેતનટાઇિ કરવામાાં આવે છે. 

 

સીટી ઉિારુઓન ેમાસ્ક પહેયો હોય િો પણ, ટર્મિનલ્સ અન ેબસ સ્ટોપ્સ પર વ્યતક્િઓ વચ્ચે શારીક્રરક અાંિર જાળવવાનુાં ચાલુ રાખવાની તવનાંિી 

કરે છે. ઉિારુઓન ેપ્રવાસ કરિી વખિ,ે પોિાના અાંગિ ક્રર્સઇઝફકે્ટઝટ (ચેપનાશક પદાથિ), જેમ કે હેઝર્ સેનટેાઇિર ક ેવાઇપ્સ સાથ ેરાખવાનુાં, 

પોિાના હાથ વારાંવાર ધોવાનુાં અન ેપોિાની કોણીમાાં ખાાંસી કરવાનુાં ક ેછીંકવાનુાં પણ યાદ અપાવવામાાં આવે છે. જો િમ ેબીમાર હો િો, કૃપા કરી 

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

 

પીલ પતલલક હલે્થના માગિદશિન પ્રમાણે, ઉિારુઓને યાદ અપાવવામાાં આવ ેછે ક ેબસોમાાં અન ેટર્મિનલ્સ પર નોન-મેક્રર્કલ માસ્ક્સ પહેરવા 

અતનવાયિ બને છે. સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જોખમો પર દખેરેખ ચાલુ રાખવા પીલ પતલલક હલે્થ અને બ્રેમ્પટન ઇમરજઝસી મનેજેમઝેટ 

ઓક્રફસમાાંના પોિાના ભાગીદારો સાથે ઘતનષ્ઠપણ ેકામ કરી રહ્ુાં છે.  

 

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

અથવા સર્વિસ અપર્ેટ્સ માટે Twitter પર @bramptontransit ન ેઅનુસરો. કોઇ પ્રશ્નો સીધા બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટના સાંપકિ કઝેરને 

905.874.2999 નાંબર 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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