
 
 

 

 

COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં મ ે4 થી અમલી બનિા બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ સર્વિસમાાં ફરેફારો 
 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેક્રરયો (એતપ્રલ 29, 2020) – COVID-19 કટોકટી દરતમયાન બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ સમદુાયને સુરતિિ રીિે સવેા આપિી હોવાની 

ખાિરી કરાવવા, સોમવાર, મ ે4 થી અમલી બનિા, આગળ સૂચના આપવામાાં આવે નતહ તયાાં સુધી બસ સર્વિસમાાં નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે ફેરફાર 

કરવામાાં આવશ.ે 

 

નીચે જણાવેલા રૂટ્સ પર વધારાની સર્વિસ અન ેવધારેલી ક્રિક્વઝસી ફરી અમલી બનશે જેથી બ્રેમ્પટનમાાં આરોગ્ય સાંભાળ સગવડો અને રોજગાર 

િેત્રો સુધી પહોંચવામાાં મદદ મળી રહે, અન ેઅઝય બ્રમે્પટન સર્વિસીસ સુધી પહોંચ અન ેજોડાણો સધુારી શકાય. અમારી પાસ ેઉપલબ્ધ 

સાંસાધનો વડે આ સર્વિસીસ ટકાવી રાખવા શે્રષ્ઠ પ્રયતનો કરવામાાં આવશ.ે  

 

• 511/511A િુમ સ્ટીલ્સ – અઠવાક્રડક કામકાજના ક્રદવસોમાાં AM (સવાર ે6 થી સવારના 9 વાગ્યા સુધી) અને PM (બપોરે 3 થી 

સાાંજે 7 વાગ્યા સધુી) વ્યસ્િ સમયે ક્રિક્વઝસી દર 20 તમતનટથી વધારીને દર 10 તમતનટનો કરવામાાં આવ્યો છે 

• 7/7A કનેડેી – અઠવાક્રડક કામકાજના ક્રદવસોમાાં AM (સવાર ે6 થી સવારના 9 વાગ્યા સધુી) અને PM (બપોર ે3 થી સાાંજના 7 

વાગ્યા સધુી) વ્યસ્િ સમયે ક્રિક્વઝસી વધારીન ેદર 10 તમતનટનો કરવામાાં આવ્યો છે 

• 8 સઝેટર – શતનવારની સર્વિસ ઉમેરવામાાં આવી  

• 14/14A ટોરબ્રામ – અઠવાક્રડક કામકાજના ક્રદવસોમાાં AM (સવાર ે6 થી સવારના 9 વાગ્યા સધુી) અને PM (બપોર ે3 થી સાાંજના 

7 વાગ્યા સુધી) વ્યસ્િ સમયે ક્રિક્વઝસી વધારીને દર 10 તમતનટની કરવામાાં આવી 

• 18 ક્રડક્સી – અઠવાક્રડક કામકાજના ક્રદવસોમાાં AM (સવાર ે6 થી સવારના 9 વાગ્યા સુધી) અન ેPM (બપોર ે3 થી સાાંજના 7 

વાગ્યા સધુી) વ્યસ્િ સમયે ક્રિક્વઝસી 15 તમતનટથી વધારીને દર સાિ તમતનટ ેકરવામાાં આવી 

• 20/20A ઇસ્ટ ઇઝડસ્ટ્રીયલ – 20A ફરીથી શરૂ થશ ે- સોમવારથી શિુવાર સુધી 

• 29 તવતલયમ્સ પાકિવ ૅ– ક્રદવસના મધ્યાન સમયે (સવાર ે9 થી બપોર ે3 વાગ્યા સધુી) સર્વિસ સોમવારથી શતનવાર સુધી ઉમેરવામાાં 

આવી, રતવવાર ેકોઇ સર્વિસ નહીં 

• 31 મકૅવીન – ક્રદવસના મધ્યાન સમયે (સવાર ે9 થી બપોર ે3 વાગ્યા સુધી) સર્વિસ સોમવારથી શતનવાર સુધી ઉમેરવામાાં આવી, 

રતવવાર ેકોઇ સર્વિસ નહીં 

• 51 હીયરફોડિ – ક્રદવસના મધ્યાન સમયે (સવાર ે9 થી બપોર ે3 વાગ્યા સુધી)  સર્વિસ સોમવારથી શતનવાર સધુી ઉમેરવામાાં આવી, 

રતવવાર ેકોઇ સર્વિસ નહીં 

• 52 મકૅમકી – શતનવાર અને રતવવારની સર્વિસ ઉમેરવામાાં આવી  

• 60 તમતસસાગા – ક્રદવસના મધ્યાન સમયે (સવાર ે9 થી બપોર ે3 વાગ્યા સુધી) સર્વિસ સોમવારથી શિુવાર સધુી ઉમેરવામાાં આવી 

 

COVID-19 ન ેલીધ ેસીતનયર આઇડી અને વટૅરન કાર્ડસિ અતયાર ેઆપવામાાં આવિા નથી. ગ્રાહકો આગળ સૂચના આપવામાાં આવ ેનતહ તયાાં 

સુધી પોિાના એક્સ્પાયડિ કાર્ડસિ વાપરવાનુાં ચાલુ રાખી શક ેછે. 

 

એક સ્મૃતિતચહ્ન (ક્રરમાઇઝડર) િરીક,ે ટર્મિનલ્સ પર ગ્રાહક સેવા કાઉઝટસિ બાંધ કરવામાાં આવ્યા છે. મે 4 થી શરૂ કરીન,ે બ્રમેલી, બ્રેમ્પટન ગટૅવ ે

અન ેડાઉનટાઉનમાાં ટર્મિનલ તબલલ્ડાંગના કામકાજના કલાકો બદલીન ેસવાર ે6 થી રાત્રે 9 વાગ્યા સધુી કરવામાાં આવ્યા છે.   

 

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

http://www.bramptontransit.com/


 

 

COVID-19 સરુિા ઉપાયો 

 

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

કમ્પાટિમઝેટ્સ અને બેઠકોન ેદર 48 કલાક ેચપેરતહિ કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની બસોન ેહાલમાાં દર 24 કલાક ેસેતનટાઇિ કરવામાાં આવે છે. સખિ 

સપાટીઓ ધરાવિી સગવડો અને ટર્મિનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને સેતનટાઇિ કરવામાાં આવે છે. ઉિારુઓન ેપ્રવાસ કરિી વખિ ેપોિાના 

અાંગિ ક્રડસઇઝફકે્ટઝટ (ચપેનાશક પદાથિ), જેમ કે હેઝડ સેનટેાઇિર 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 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 

 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

