
 

 
 

 

 

COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં સપ્ટમે્બર 7 થી અમલી બનિા બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ સર્વિસમાાં ફરેફારો 

 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેક્રરયો (ઓગસ્ટ 20, 2021) – આપણી ટ્રાતઝિટ તસસ્ટમ શહેરની આસપાસ લોકોને કાયિક્ષમ રીિે હેરફેર કરાવી શકિી હોવાની ખાિરી કરાવવા, 

નીચેના બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટ રૂટ્સના સમયપત્રકો સપ્ટેમ્બર 7, 2021 થી આગળ સૂચના આપવામાાં આવ ેનતહ તયાાં સુધી અમલમાાં રહેશે. 

• 501 િુમ ક્વીન: વીકડેિ (અઠવાક્રડક કામકાજના ક્રિવસો) સમયપત્રક સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

• 502 િુમ મઇેન: વીકડેિ, શતનવાર અને રતવવારના સમયપત્રકો સર્વિસ તવશ્વાસપાત્રિા સુધારવા અનુકૂળ કયાિ છે. 

• 505 િુમ બોવઇેડિ: વીકડેિ સમયપત્રક સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

• 511/ 511A િુમ સ્ટીલસ: વીકડેિ સમયપત્રક સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

• 1 ક્વીન: વીકડેિ અન ેરતવવારના સમયપત્રકો સર્વિસ તવશ્વાસપાત્રિા સુધારવા અનુકૂળ કયાિ છે. 

• 2 મઇેન: વીકડેિ સમયપત્રક સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

• 3/ 3A મકૅલાતલલન: વીકડેિ સમયપત્રક સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

• 4/4A ચચાંગકસુી: વીકડેિના સમયપત્રકો સર્વિસ તવશ્વાસપાત્રિા સુધારવા અનુકૂળ કયાિ છે અને સ્કૂલના વધારાના ફેરાઓ ફરી અમલી બનાવ્યા 

• 5/5A બોવાડિ: વીકડેિના સમયપત્રકો સર્વિસ તવશ્વાસપાત્રિા સુધારવા અનુકૂળ કયાિ છે. 

• 7/7A કેનડેી: વીકડેિ, શતનવાર અન ેરતવવારના સમયપત્રકો સર્વિસ તવશ્વાસપાત્રિા સુધારવા અનુકૂળ કયાિ છે અને PM (બપોર પછીની) સ્કૂલના 

વધારાના ફેરાઓ ફરી અમલી બનાવ્યા 

• 9 વૉડને: વીકડેિના સમયપત્રકો સર્વિસ તવશ્વાસપાત્રિા સુધારવા અનુકૂળ કયાિ છે અન ેPM (બપોર પછીની) સ્કૂલના વધારાના ફેરાઓ ફરી અમલી 

બનાવ્યા 

• 11/11A સ્ટીલસ: વીકડેિ, શતનવાર અન ેરતવવારના સમયપત્રકો સર્વિસ તવશ્વાસપાત્રિા સુધારવા અનુકૂળ કયાિ છે. 

• 12 ગ્રનેોબલ: શતનવારના સમયપત્રક સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

• 13 એવોનડલે: શતનવારના સમયપત્રક સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

• 14/14A ટોરબ્રામ: વીકડેિ સમયપત્રક સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

• 15/15A બ્રમેલી: વીકડેિ સમયપત્રક સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

• 16 સાઉથગટે: શતનવારના સમયપત્રક સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

• 17 હાઉડન: શતનવારના સમયપત્રક સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

• 19 ફનિફોરસે્ટ: શતનવારના સમયપત્રક સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

• 23 સેઝડલવૂડ: વીકડેિ સમયપત્રક સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

• 30 એરપોટિ રોડ: શતનવાર અને રતવવારના સમયપત્રકો સર્વિસ તવશ્વાસપાત્રિા સુધારવા અનુકૂળ કયાિ છે. 

• 31 મૅકવીન: વીકડેિ અને શતનવારના સમયપત્રક સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

• 32 ફાધર ટોતબન: વીકડેિના સમયપત્રકો સર્વિસ તવશ્વાસપાત્રિા સુધારવા અનુકૂળ કયાિ છે અને સ્કૂલના વધારાના ફેરાઓ ફરી અમલી બનાવ્યા 

• 33 પીટર રોબટિસન: વીકડેિ સમયપત્રક સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

• 50/ 50A: વીકડેિ સમયપત્રક સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

• 54 કાઉઝટી કોટિ: વીકડેિ અન ેશતનવારના સમયપત્રકો સર્વિસ તવશ્વાસપાત્રિા સુધારવા અનુકૂળ કયાિ છે. 

• 55 ઍલબનિ માકલે: વીકડેિના સમયપત્રકો સર્વિસ તવશ્વાસપાત્રિા સુધારવા અનુકૂળ કયાિ છે અને PM (બપોર પછીના) સ્કૂલના વધારાના ફેરાઓ 

ફરી અમલી બનાવ્યા 

• 57 ચારોલઇેસ: વીકડેિના સમયપત્રકો સર્વિસ તવશ્વાસપાત્રિા સુધારવા અનુકૂળ કયાિ છે અને સ્કૂલના વધારાના ફેરાઓ ફરી અમલી બનાવ્યા 



 

 

• 199 UTM એક્સપ્રસે: વીકડેિ સર્વિસ ફરી અમલી બનાવી 

• 200-217 i-Ride (આઇ-રાઇડ) સ્કૂલ સ્પતેશયલ્સ: વીકડેિ સેવા સાંબાંતધિ અદ્યિન માતહિી 

સોમવાર, સપ્ટેમ્બર 6 નાાં રોજ, લેબર ડે માટે બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટ રતવવારે/રજાના ક્રિવસ માટેની સેવા પૂરી પાડશે, જેમાાં કેટલાક રિબાિલ રૂટ્સ હજુ પણ 

અમલમાાં રહેશે. લેબર ડે પર ગ્રાહક સેવા કાઉઝટસિ બાંધ રહેશે.  

સેકઝડરી સ્કૂલ સમર્પિિ રૂટ્સ માંગળવાર, સપ્ટેમ્બર 7 નાાં રોજ ફરીથી શરૂ થશે. 

 

કૃપા કરી પ્રવાસ કરિા પહેલાાં રૂટના સમયપત્રકો િપાસો. બ્રેમલી, બ્રેમ્પટન ગૅટવે અન ેડાઉનટાઉનમાાં ટર્મિનલ તબચલ્ડાંગના કામકાજના કલાકો સવારે 6 થી રાત્રે 

9 વાગ્યા સુધી છે. ક્રટ્રતનટી કોમન ટર્મિનલ બાંધ રહે છે. વધુ તવગિો માટે વેબસાઇટ www.bramptontransit.com જુઓ અથવા સાંપકિ કેઝરને 

905.874.2999 નાંબર પર કૉલ કરો. 

આપણે સૌએ આપણાાં સમુિાયને સુરતક્ષિ રાખવા આપણો ભાગ ભજવવાની જરૂર છે. કૃપા કરી યાિ રાખશો: 

 

• ટર્મિનલ્સ પર અને બસમાાં પ્રવાસ કરિી વખિે માસ્ક્સ પહેરવા અતનવાયિ છે, માસ્ક્સ ચુસ્િપણે બાંધબેસિા અને બધાાં સમયે િમારાં નાક, મોઢુાં અને 

િાઢી ઢાંકાયેલુાં હોવુાં જોઇએ. 

• ટર્મિનલ્સમાાં અને બસ સ્ટોપ્સ પર માસ્ક પહેયો હોય િો પણ વ્યતક્િઓ વચ્ચે શારીક્રરક અાંિર જાળવો. 

• પ્રવાસ કરિી વખિે િમારાં પોિાનુાં અાંગિ ક્રડસઇઝફેક્ટઝટ (ચેપનાશક પિાથિ), જેમ કે હેઝડ સેતનટાઇિર કે વાઇપ્સ સાથે રાખો, અન ેપોિાના હાથ 

અવારનવાર ધોિા રહો. 

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

અન ેજાહેર આરોગ્ય સૂચનો અનુસરો. 

 

COVID-19 સરુક્ષા ઉપાયો 

 

વધારે સારી સફાઇ અને સ્વચ્છિા (સેતનટાઇચિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટનુાં લક્ષ્ય િર 48 કલાકે િમામ સખિ સપાટીઓ, ઓપરેટર 

કમ્પાટિમેઝટ્સ અને બેઠકોને ચેપરતહિ કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની બસોને હાલમાાં િર 24 કલાકે સેતનટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. સખિ સપાટીઓ ધરાવિી સગવડો 

અને ટર્મિનલ્સને રોજીંિા ધોરણે સાફ અને સેતનટાઇિ કરવામાાં આવે છે. 

 

પીલ પતલલક હેલ્થના માગિિશિન પ્રમાણે, ઉિારઓને યાિ અપાવવામાાં આવે છે કે બસોમાાં અને ટર્મિનલ્સ પર માસ્ક્સ પહેરવા અતનવાયિ છે. સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન જોખમો પર િેખરેખ ચાલુ રાખવા પીલ પતલલક હેલ્થ અને બ્રેમ્પટન ઇમરજઝસી મેનેજમેઝટ ઓક્રફસમાાં પોિાના ભાગીિારો સાથે ઘતનષ્ઠપણે 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 ને અનુસરો . કોઇ પ્રશ્નો સીધા બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટના સાંપકિ કેઝરને 905.874.2999 નાંબર પર પૂછી 

શકાય છે. 
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મિડિયા સપંર્ક  : 

પ્રભજોત ર્ૈન્થ 

ર્ોઓર્િકનેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમનટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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