
 

 
 

 

 

COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં જૂન 28, 2021 થી અમલમાાં આવિા  

બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ સર્વિસમાાં ફરેફારો 
  

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેક્રરયો (જૂન 17, 2021) – આપણી ટ્રાતઝિટ તસસ્ટમ શહેરની આસપાસ લોકોન ેકાયિક્ષમ રીિે હેરફેર કરાવી શકિી હોવાની 

ખાિરી કરાવવા, નીચેના બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ રૂટ્સના સમયપત્રકો જૂન 28, 2021 થી આગળ સૂચના આપવામાાં આવે નતહ તયાાં સુધી 

સમાયોતજિ કરવામાાં આવશ:ે 

  

• 17 હાઉડન: વીકડેિ (અઠવાક્રડક કામકાજના ક્રિવસો) સમયપત્રકો સમાયોતજિ 

• 23 સઝેડલવડૂ: વીકડિે, શતનવાર અન ેરતવવાર ેસમયપત્રકો સમાયોતજિ કયાિ અને નવી ઇલેતરટ્રક બસો આ રૂટ પર િોડાવવામાાં આવશે. 

• 115 પીયરસન એરપોટિ એરસપ્રસે: વીકડિે (અઠવાક્રડક કામકાજના ક્રિવસો), શતનવાર અન ેરતવવારના સમયપત્રકો સમાયોતજિ 

• 200-217 i-Ride સ્કલૂ રૂટ્સ અન ે4/4A, 7/7A, 9, 21, 32 અન ે57 પર વધારાની સ્કૂલ ક્રટ્રપ્સ રિ કરવામાાં આવી છે. 

  

કૃપા કરી પ્રવાસ કરિા પહેલાાં રૂટના સમયપત્રકો િપાસો. બ્રમેલી, બ્રેમ્પટન ગૅટવે અન ેડાઉનટાઉનમાાં ટર્મિનલ તબલ્ડાંગના કામકાજના કલાકો 

સવારે 6 થી રાત્ર ે9 વાગ્યા સુધી છે. ક્રટ્રતનટી કોમન ટર્મિનલ બાંધ રહે છે. ટર્મિન્સમાાં ગ્રાહક સેવાના કલાકો માટે વેબસાઇટ જુઓ, 

www.bramptontransit.com. 

  

સીતનયર આઇડી ક્રરઝયુઅલ અરજીઓ ઓનલાઇન સ્વીકારવામાાં આવી રહી છે. વબેસાઇટ bramptontranist.com પર ફસેિ (ભાડા) નીચે 

ક્રરઝયુઅલ એતપ્લકેશન ફોમિ ભરો. િમારાં નવુાં સીતનયર આઇડી કાડિ િમન ેપોસ્ટથી મોકલવામાાં આવશે. 

  

આપણ ેસૌએ આપણાાં સમુિાયન ેસુરતક્ષિ રાખવા આપણો ભાગ ભજવવાની જરૂર છે. કપૃા કરી યાિ રાખશો: 

• ટર્મિન્સ પર અન ેબસમાાં પ્રવાસ કરિી વખિે માસ્રસ પહેરવા અતનવાયિ છે, માસ્રસ ચુસ્િપણ ેબાંધબેસિા અને બધાાં સમયે િમારાં 

નાક, મોઢુાં અન ેિાઢી ઢાંકાયેલુાં હોવુાં જોઇએ. 

• ટર્મિન્સ અન ેબસ સ્ટોપ્સ પર માસ્ક પહેયો હોય િો પણ, વ્યતરિઓ વચ્ચ ેશારીક્રરક અાંિર જાળવો. 

• પ્રવાસ કરિી વખિે િમારાં પોિાનુાં અાંગિ ક્રડસઇઝફરેટઝટ (ચપેનાશક પિાથિ), જેમ કે હેઝડ સેતનટાઇિર ક ેવાઇપ્સ સાથ ેરાખો, અન ે

પોિાના હાથ અવારનવાર ધોિા રહો. 

• જો િમે બીમાર હો િો, કૃપા કરી ટ્રાતઝિટમાાં સવારી કરવાનુાં ટાળો. સૌથી નજીકની COVID-19 એસસેમેઝટ સાઇટ પર પરીક્ષણ 

ચોરકસ કરાવો અને જાહેર આરોગ્ય સૂચનો અનુસરો. 

COVID-19 સરુક્ષા ઉપાયો 

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્વચ્છિા (સેતનટાઇલિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટનુાં લક્ષ્ય િમામ સખિ સપાટીઓ, ઓપરટેર 

કમ્પાટિમઝેટ્સ અને બેઠકોન ેિર 48 કલાક ેચપેરતહિ કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની બસોન ેહાલમાાં િર 24 કલાક ેસેતનટાઇિ કરવામાાં આવે છે. સખિ 

સપાટીઓ ધરાવિી સગવડો અને ટર્મિન્સન ેરોજીંિા ધોરણ ેસાફ અને સેતનટાઇિ કરવામાાં આવે છે. 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cd78e226e22a443d846cb08d931a3ea8b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637595402953420296%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAi


 

 

પીલ પતલલક હે્ થના માગિિશિન પ્રમાણે, ઉિારઓને યાિ અપાવવામાાં આવ ેછે ક ેબસોમાાં અન ેટર્મિન્સ પર માસ્રસ પહેરવા અતનવાયિ છે. 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જોખમો પર િેખરેખ ચાલુ રાખવા પીલ પતલલક હે્થ અન ેબ્રેમ્પટન ઇમરજઝસી મેનજેમઝેટ ઓક્રફસમાાં પોિાના ભાગીિારો 

સાથે ઘતનષ્ઠપણ ેકામ કરી રહ્ુાં છે. 

  

અદ્યિન માતહિી તનયતમિ મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/COVID19 અન ેwww.bramptontransit.com જોિા રહો 

અથવા સર્વિસ અપડેટ્સ 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 

http://www.brampton.ca/COVID19
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