
 
 

 

 

COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ સર્વિસમાાં નવમે્બર 1 થી અમલમાાં આવિા ફરેફારો 
  

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેક્રરયો (ઓક્ટોબર 19, 2021) – સેવા તવશ્વાસપાત્રિા સુધારવા અન ેઆપણી ટ્રાતઝિટ તસસ્ટમ શહેરની આસપાસ લોકોને કાયિક્ષમ રીિે હેરફેર 

કરાવી શકિી હોવાની ખાિરી કરવા, બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટ સર્વિસમાાં નીચેના ફેરફારો નવેમ્બર 1 થી અમલમાાં મૂકશે:  

 

501 િુમ ક્વીન  

• બ્રેમલી ટ્રાતઝિટ ટર્મિનલથી વીકડેિમાાં (અઠવાક્રડક કામકાજના ક્રિવસોમાાં) પૂવિ િરફી વધારાના સવારે 6:03, 6:13 અન ે6:23 વાગ્યે ફેરા 

ઉમેરવામાાં આવશ.ે 

 

4/4A ચચાંગકસુી  

• વીકડેિમાાં મોડી સાાંજે ઉત્તર િરફી ક્રિક્વઝસી િર 20 તમતનટથી વધારીને િર 15 તમતનટની કરવામાાં આવશ ે

• વીકડેિમાાં મોડી સાાંજે ઉત્તર િરફી ફેરામાાં બ્રેમ્પટન ગેટવે ટર્મિનલથી રાત્રે 11:45, મધરાિે 12:00, મળસ્ક ે12:11, 12:15, 12:30, 12:45, 

1:00, 1:15 અને 1:30 વાગ્યે ઉમરવામાાં આવશ ે

 

5 બોવઇેડિ  

• શતનવાર અને રતવવારની સેવા તવશ્વાસપાત્રિા સુધારવા અનુકૂળ બનાવવામાાં આવી છે 

 

11 સ્ટીલ્સ 

• મૅપલ લૉજ ફામ્સિથી પૂવિ િરફી બપોરના હાલના 2:20 વાગ્યાના ફેરામાાં અનુકૂળ ફેરફાર કરીને સેવાની શરૂઆિ તલસગર GO સ્ટેશનથી બપોરે 

2:13 વાગ્યે કરવામાાં આવશે 

 

18 ક્રડક્સી  

• બ્રેમલી ટ્રાતઝિટ ટર્મિનલથી વીકડેિમાાં (અઠવાક્રડક કામકાજના ક્રિવસોમાાં) િતક્ષણ િરફી વધારાના સવારે 06:15, 07:26 અને 07:40 વાગ્યે ફેરા 

ઉમેરવામાાં આવશ.ે 

 

26 માઉઝટ પ્લિેઝટ  

• વીકડેિમાાં મોડી સાાંજની ઘટાડેલી સર્વિસ ફરી શરૂ કરાઇ છે 

• માઉઝટ પ્લેિઝટ તવલેજ સ્ટેશનથી ઉત્તર િરફી વીકડેિ પ્રસ્થાનમાાં આ સમયો ઉમેરવામાાં આવ્યા છે – રાત્રે 8:10, 8:50, 9:30, 10:10 અન ે

10:50 

• ક્લોકવકિ ડૉ. અન ેચચાંગકુસી રોડથી િતક્ષણ િરફી વીકડેિ પ્રસ્થાનમાાં આ સમયો ઉમેરવામાાં આવ્યા છે – રાત્રે 8:27, 9:07, 9:47 અને 10:27 

 

COVID-19 સરુક્ષા ઉપાયો 

આપણાં COVID-19 માાંથી પસાર થવાનુાં ચાલુ છે ત્યારે, અમે સવાર (રાઇડર) અન ેકમિચારીના આરોગ્ય અને સુરક્ષાને પ્રાથતમકિા આપીને શક્ય એટલી શ્રેષ્ઠ 

સેવા પૂરો પાડવાનો હેિુ રાખીએ છીએ. ઘરે રહેવાનો હુકમ સમાપ્િ થયો હોવા છિાાં, COVID-19 આપણાાં સમુિાયમાાં રહ્યો છે અન ેઆપણે પીલ પતલલક 

હેલ્થે પૂરી પાડેલી માગિરેખાઓને વળગી રહીને સચેિ રહેવુાં રહ્યુાં. સેવા પ્રભાતવિ થઇ શકે અને રિકરણ થઇ શકે છે, િેથી અમ ેઆ સમય િરતમયાન િમારી 

ધીરજની કિર કરીએ છીએ.  

 

પ્રવાસ કરિી વખિે, બસમાાં અને ટર્મિનલ્સ પર ચુસ્િ-બાંધ બેસિો માસ્ક પહેરો, અન ેિબીબી કટોકટી હોય િે તસવાય અવરજવર કરિી વખિે કાંઇક ખાવા કે 

પીવા િમારો માસ્ક નીચો કરવાનુાં ટાળો. હેઝડ સેતનટાઇિરનો ઉપયોગ કરીને, િમારા હાથ વારાંવાર ધોઇન,ે અન ેવ્યતક્િઓ વચ્ચે શારીક્રરક અાંિર જાળવીને િમે 

પોિાને અને અઝય લોકોને સુરતક્ષિ રાખો. 

 

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

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

અન ેટર્મિનલ્સને રોજીંિા ધોરણે સાફ અન ેસેતનટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. 



 

 

 

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન જોખમો પર િેખરેખ ચાલુ રાખવા પીલ પતલલક હેલ્થ, ગવમેઝટ ઓફ ઓઝટેક્રરયો, અન ેબ્રેમ્પટન ઇમરજઝસી મેનેજમેઝટ ઓક્રફસમાાં 

પોિાના ભાગીિારો સાથે ઘતનષ્ઠપણે કામ કરી રહ્યુાં છે.  

 

અદ્યિન માતહિી તનયતમિ મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/COVID19 અને www.bramptontransit.com જોિા રહો અથવા સર્વિસ 

અપડે્સ 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  : 

પ્રભજોિ કૈંથ (Prabhjot Kainth) 

કોર્ડિનેટર, મીક્રડયા એઝડ કમ્યુતનટી એઝગેજમેઝટ  

સ્ટ્રેટેજીક કમ્યુતનકેશન   

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

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