
 
 

 

COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં માર્ચ 31 થી અમલી બનિા બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ સર્વચસમાાં ફરેફારો 
 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેક્રરયો (માર્ચ 30, 2020) – COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં અને બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટ પોિાના સમુદાયન ેસુરતિિ રીિે સેવા 

આપિી હોવાની ખાિરી કરાવવા, બસ સર્વચસમાાં નીરે્ જણાવ્યા પ્રમાણે ફેરફાર, માર્ચ 31 થી અમલમાાં આવશ:ે  

 

આવિી કાલથી અન ેઆગળ સૂર્ના આપવામાાં આવ ેનતહ તયાાં સધુી સવાર ે(6 AM થી 9 AM) અન ેબપોરથી સાાંજ સધુી (3 PM થી 7 

PM) વ્યસ્િ ટ્રાક્રફક સમય દરતમયાન નીરે્ જણાવેલા રૂટ્સમાાં સર્વચસ હવ ેપછી મળશ ેનહીં. બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટ સવાર ેલગભગ 9 થી બપોર ે3 

વાગ્યા સધુી, અને સાાંજે 7 વાગ્યા પછી, રાબેિા મુજબ સર્વચસ આપવાનુાં ર્ાલુ રાખશ.ે 

 

• 12 ગ્રનેોબલ 

• 13 એવોનડેલ 

• 16 સાઉથગટે 

• 17 હાઉડન 

• 19 ફનચફોરેસ્ટ 

• 32 ફાધર ટોતબન 

• 33 પીટર રોબટચસન 

• 56 કકાંગનૉલ 

 

અમ ેઉિારુઓ વચ્ર્ે શારીક્રરક અાંિર રાખવાના આર્રણોને ટેકો આપવા બસ પર ઉિારુઓની ભાર િમિા અડધી બેઠક જેટલી સીતમિ કરવાનુાં 

ર્ાલુ રાખયુાં છે તયાર,ે બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટના કટેલાક બહુ વ્યસ્િ રૂટ્સ પર વધારાના સાંસાધનોની ફાળવણી ફરીથી કરવાના હેિુસર આ ફેરફારો 

કરવામાાં આવશ.ે 

 

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેર્ેપનાશક સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટનુાં લક્ષ્ય િમામ સખિ સપાટીઓ, ઓપરેટર કમ્પાટચમેઝટ્સ અને 

બેઠકોને દર 48 કલાક ેર્પેરતહિ કરવાનુાં છે. સખિ સપાટીઓ ધરાવિી સગવડો અને ટર્મચનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને ર્પેરતહિ કરવામાાં 

આવશ.ે ઉિારુઓને પ્રવાસ કરિી વખિ ેપોિાના અાંગિ ક્રડસઇઝફકે્ટઝટ (ર્ેપનાશક પદાથચ), જેમ કે હેઝડ સેનટેાઇિર ક ેવાઇપ્સ સાથ ેરાખવા, 

અન ેપોિાના હાથ અવારનવાર ધોવા પ્રોતસાતહિ કરવામાાં આવ ેછે. 

  

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જોખમો પર દેખરેખ ર્ાલુ રાખવા પીલ પતલલક હેલ્થ અન ેબ્રેમ્પટન ઇમરજઝસી મેનજેમઝેટ ઓક્રફસમાાંના પોિાના 

ભાગીદારો સાથ ેઘતનષ્ઠપણે કામ કરી રહ્ુાં છે. અદ્યિન માતહિી તનયતમિ મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/covid19 અન ે

www.bramptontransit.com જોિા રહો અથવા સર્વચસ અપડેટ્સ માટ ેTwitter પર @bramptontransit ને અનસુરો. કોઇ પ્રશ્નો 

સીધા બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટના સાંપકચ કઝેરન ે905-874-2999 નાંબર પર પછૂી શકાય છે. 
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તમક્રડયા સાંપકચ: 

મોતનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડચનેટર, તમક્રડયા એઝડ કમ્યુતનટી એંગેજમેઝટ  

વ્યૂહાતમક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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