
 

 

COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં એતપ્રલ 17 થી અમલી બનિા બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ સર્વિસમાાં ફરેફારો  
 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેક્રરયો (એતપ્રલ 16, 2020) – COVID-19 સામે પ્રતિક્રિયા કરવામાાં અન ેબ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ પોિાના સમુદાયન ેસુરતિિ રીિે 

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

એતપ્રલ 17 થી અમલમાાં આવશ:ે 

 

બ્રેમ્પટનમાાં િબીબી સાંભાળ સગવડો અને રોજગારના તવસ્િારો સુધી પહોંચ પૂરી પાડવા સહાયરૂપ થવા, અન ેઅઝય બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટ સર્વિસીસ 

સાથે પહોંચ અન ેજોડાણો સુધારવા નીચેના રૂટ્સમાાં સર્વિસ સોમવારથી શુિવાર સુધી ચાલુ રહેશે. અમારી પાસ ેઉપલબ્ધ સાંસાધનો વડ ેઆ 

સર્વિસીસ ટકાવી રાખવા શે્રષ્ઠ પ્રયતનો કરવામાાં આવશ.ે 

 

રૂટ 8 સઝેટર  

 

બ્રમેલી સીટી સઝેટર, પીલ મમેોક્રરયલ સઝેટર અન ેબ્રમે્પટન ગટૅવ ેટર્મિનલ સધુી પહોંચ. 
 

• ક્રિક્વઝસી 50-તમતનટે  

• પહેલી ક્રટ્રપ બ્રેમલી ટર્મિનલથી સવાર ે5 વાગ્યે ઉપડશે  

• પહેલી ક્રટ્રપ બ્રેમ્પટન ગૅટવ ેટર્મિનલથી સવાર ે5:50 વાગ્યે ઉપડશે  

રૂટ 9 વોડને  

 

માઉઝટ પ્લિેઝટ GO, બ્રમેલી ટર્મિનલ અન ેપવૂિ છેડામાાં રોજગારના તવસ્િારો સધુી પહોંચ. 
 

• ક્રિક્વઝસી 60-તમતનટે  

• પહેલી પૂવિ િરફ જિી ક્રટ્રપ માઉઝટ પ્લેિઝટ GO થી સવાર ે5 વાગ્યે ઉપડશે   

• પહેલી પતચચમ િરફ જિી ક્રટ્રપ તવતલયમ્સ પાકિવ ૅઅને એડવાક ડ્રાઇવથી સવાર ે5:57 વાગ્યે ઉપડશે  

રૂટ 52 મકૅમકી  

 

ડાઉનટાઉન ટર્મિનલ અન ેબ્રમે્પટન ગટૅવ ેટર્મિનલ સધુી પહોંચ.  
 

• ક્રિક્વઝસી 50-તમતનટ ે

• પહેલી ઉત્તર િરફ જિી ક્રટ્રપ બ્રમે્પટન ગટૅવ ેટર્મિનલથી સવાર ે5 વાગ્યે ઉપડશે   

• પહેલી દતિણ િરફ જિી ક્રટ્રપ ડાઉનટાઉન ટર્મિનલથી સવાર ે5:20 વાગ્યે ઉપડશે 

 

હાલમાાં સર્વિસ ચાલુ હોય િેવા રૂટ્સ અને િનેા સમયપત્રકોની યાદી માટ ેવેબસાઇટ જુઓ, www.bramptontransit.com. 

 

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

ચાલુ રાખયુાં છે તયાર,ે બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટના કટેલાક બહુ વ્યસ્િ રૂટ્સ પર વધારાના સાંસાધનો ફાળવવામાાં આવ્યા છે. લક્ષ્ય એ ખાિરી કરાવવાનુાં છે 

કે સાંસાધનો છૂટ આપ ેિેટલી વધારેમાાં વધાર ેસર્વિસ પૂરી પાડવી અને શહેરના િમામ તવસ્િારોને પતબ્લક ટ્રાતઝિટની વ્યાજબી પહોંચ પરૂી 

પાડવી. 

 
 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

 

COVID-19 સરુિા ઉપાયો 

 

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

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

ધરાવિી સગવડો અને ટર્મિનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણે સાફ અન ેસેતનટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. ઉિારુઓન ેપ્રવાસ કરિી વખિ ે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 પતબ્લક 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 પ્રચનો 

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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