
 
 

 

 

COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં એતપ્રલ 13 થી અમલી બનિા બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ સર્વિસમાાં ફરેફારો અન ે

ગડૂ ફ્રાઇડ ેસર્વિસ તવગિો  
 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેક્રરયો (એતપ્રલ 7, 2020) – COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં અને બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટ પોિાના સમુદાયન ેસુરતિિ રીિે 

સર્વિસ આપિી હોવાની ખાિરી કરાવવા, બસ સર્વિસમાાં આગળ સચૂના આપવામાાં આવે નતહ તયાાં સધુી નીચે જણાવ્યા પ્રમાણ ેફેરફાર, સોમવાર 

એતપ્રલ 13 થી અમલમાાં આવશે:  

 

નીચ ેયાદીબદ્ધ રૂટ્સ નીચનેા સમયપત્રકો પ્રમાણ ેચાલશ:ે 

 

• સોમવારથી શતનવાર – બસો વધારે સારી રતવવારની સર્વિસ (રતવવારની તનયતમિ સર્વિસની સાથે સવારે અને બપોર પછીના વ્યસ્િ 

સમયે વ્યસ્િ રૂટ્સ પર વધારાની ક્રટ્રપ્સ, જેમાાં વીકડિે માટે (કામકાજના ક્રદવસોએ) તનયતમિ ક્રટ્રપ સમયની જેમ અગાઉની ક્રટ્રપ્સ 

સામેલ છે) 

• રતવવાર – બસો રતવવારની સર્વિસ માટે ચાલુ રહેશે, જેમાાં કેટલાક રદ કરેલા (કેઝસલ્ડ) રૂટ્સ સામેલ છે  

 

• 501 િુમ ક્વીન (હાઇવે 7 થી માત્ર વૉન મટે્રોપોતલટન સઝેટર સુધી) 

• 502 િુમ મેઇન 

• 511/511A િુમ સ્ટીલ્સ 

• 1 ક્વીન 

• 2 મેઇન 

• 3/3A મૅકલાતલલન 

• 4/4A ચચાંગકસુી 

• 5 બોવાડિ 

• 6 જેમ્સ પૉટર – માત્ર વ્યસ્િ સમયની સર્વિસ અને રતવવારે કોઇ સર્વિસ નહીં 

• 7/7A કનેેડી 

• 10 ઇઝડસ્ટ્રીયલ – માત્ર સોમવાર-શુિવાર સર્વિસ  

• 11/11A સ્ટીલ્સ 

• 14/14A ટોરબ્રામ 

• 15 બ્રેમલી 

• 18 ક્રડક્સી 

• 20 ઇસ્ટ ઇઝડસ્ટ્રીયલ – માત્ર સોમવાર-શુિવાર સર્વિસ  

• 23 સેઝડલવૂડ 

• 26 માઉઝટ પ્લીિઝટ – સર્વિસ માત્ર સાાંજે 7 વાગ્યા સધુી અન ેરતવવારે કોઇ સર્વિસ નહીં 

• 29 તવતલયમ્સ પાકિવ ૅ– માત્ર વ્યસ્િ સમયે સર્વિસ અન ેરતવવાર ેકોઇ સર્વિસ નહીં 

• 30 એરપોટિ રોડ 

• 31 મૅકવીન – માત્ર વ્યસ્િ સમયે સર્વિસ અને રતવવારે કોઇ સર્વિસ નહીં 

• 50 ગૉર રોડ 



 

 

• 51 હેરેફોડિ - માત્ર વ્યસ્િ સમયે સર્વિસ અન ેરતવવાર ેકોઇ સર્વિસ નહીં 

• 53 રૅ લૉસન (રતવવાર ેકોઇ સર્વિસ નહીં) 

• 56 કકાંગનૉલ (રતવવાર ેકોઇ સર્વિસ નહીં) 

• 60 તમતસસાગા રોડ – માત્ર સોમવાર-શિુવાર વ્યસ્િ સમયે સર્વિસ અન ેશતનવારે/રતવવારે કોઇ સર્વિસ નહીં 

• 115 એરપોટિ એક્સપ્રસે 

 

રદ કરેલા રૂટ્સની યાદી માટ ેવેબસાઇટ www.bramptontransit.com જુઓ. 

 

િુમ આર્ટિક્યુલેટેડ બસો વધારાની િમિા માટે અન ેઉિારુઓ વચ્ચે શારીક્રરક અાંિર રાખવાના આચરણોને ટેકો આપવા અઝય રૂટ્સને ફાળવવામાાં 

આવી શકે. 

 

અમ ેઉિારુઓ વચ્ચે શારીક્રરક અાંિર રાખવાના આચરણોને ટેકો આપવા બસ પર ઉિારુઓની ભાર િમિા અડધી બેઠક સુધી સીતમિ કરવાનુાં 

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

કરવામાાં આવશે. લક્ષ્ય એ ખાિરી કરાવવાનુાં છે ક ેસાંસાધનો છૂટ આપે િટેલી વધારમેાાં વધાર ેસર્વિસ પરૂી પાડવી અન ેશહેરના િમામ તવસ્િારોને 

પતલલક ટ્રાતઝિટની વ્યાજબી પહોંચ પૂરી પાડવી. 

 

ગડૂ ફ્રાઇડ ેસર્વિસ – એતપ્રલ 10  

 

બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટ ગૂડ ફ્રાઇડે માટે ઘટાડેલી રતવવાર/રજાના ક્રદવસની સર્વિસની જેમ ચાલુ રહેશે. રદ કરલેા રૂટ્સ સતહિ, ઘટાડેલી રતવવાર/રજાના 

ક્રદવસની સર્વિસને લગિી તવગિો વેબસાઇટ પર ઉપલલધ છે, www.bramptontransit.com. 

 

સાંપકિ કેઝર ઉિારુઓને સહાયરૂપ થવા સવાર ે9 થી સાાંજે 6 વાગ્યા સુધી 905.874.2999 નાંબર પર ચાલુ અને ઉપલલધ રહેશે. 

 

ટર્મિનલ્સ પર બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ સગવડો અને કસ્ટમર સર્વિસ કાઉઝટસિ જાહેર જનિા માટ ેબાંધ કરેલા છે.  

 

COVID-19 સરુિા ઉપાયો 

 

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

કમ્પાટિમઝેટ્સ અને બેઠકોન ેદર 48 કલાકે ચપેરતહિ કરવાનુાં છે. બસોને હાલમાાં દર 24 કલાકે સેતનટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. સખિ સપાટીઓ 

ધરાવિી સગવડો અને ટર્મિનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણે સાફ અન ેસેતનટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. ઉિારુઓન ેપ્રવાસ કરિી વખિે પોિાના અાંગિ 

ક્રડસઇઝફેક્ટઝટ (ચપેનાશક પદાથિ), જેમ કે હેઝડ સનેેટાઇિર ક ેવાઇપ્સ સાથ ેરાખવા, અને પોિાના હાથ અવારનવાર ધોવા પ્રોતસાતહિ કરવામાાં 

આવે છે. 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જોખમો પર દેખરેખ ચાલુ 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 સર્વિસ અપડેટ્સ માટ ેTwitter પર @bramptontransit ને અનસુરો. કોઇ પ્રશ્નો 

સીધા બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટના સાંપકિ કઝેરન ે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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