
 
 

 

 

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

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેક્રરયો (એતપ્રલ 2, 2020) – COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં અને બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટ પોિાના સમુદાયન ેસુરતિિ રીિ ેસેવા 

આપિી હોવાની ખાિરી કરાવવા, નીચેની અઠવાક્રિક રજાની બસ સર્વિસમાાં ફેરફાર, એતપ્રલ 4 થી અમલમાાં આવશ:ે  

નીચે જણાવેલા રૂટ્સ પર અસર પિશે. 

શતનવાર: 

• 32 ફાધર ટોતબન – સર્વિસ રદ; સોમવાર-શુિવાર સાંચાલન ચાલુ રહશે ે 

• 33 પીટર રોબટિસન – સર્વિસ રદ; સોમવાર-શિુવાર સાંચાલન ચાલુ રહેશ ે

• 56 કકાંગનૉલ – સર્વિસ રદ; સોમવાર-શુિવાર સાંચાલન ચાલુ રહેશે  

• 52 મૅકમચી – ઉપલબ્ધિા ઘટાિીને આખો ક્રદવસ દર 50 તમતનટની કરવામાાં આવી  

રતવવાર: 

• 32 ફાધર ટોતબન - સર્વિસ રદ; સોમવાર-શુિવાર સાંચાલન ચાલુ રહશે ે

• 56 કકાંગનૉલ - સર્વિસ રદ; સોમવાર-શુિવાર સાંચાલન ચાલુ રહેશે 

• 52 મૅકમચી – ઉપલબ્ધિા ઘટાિીને આખો ક્રદવસ દર 50 તમતનટની કરવામાાં આવી  

અમ ેઉિારુઓ વચ્ચ ેશારીક્રરક અાંિર રાખવાના આચરણોને ટેકો આપવા બસ પર ઉિારુઓની ભાર િમિા અિધી બેઠક જેટલી સીતમિ કરવાનુાં 

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

કરવામાાં આવશ.ે 

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 સગવિો અને ટર્મિનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણે સાફ અન ેસેતનટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. ઉિારુઓન ેપ્રવાસ કરિી વખિ ેપોિાના અાંગિ 

ક્રિસઇઝફેક્ટઝટ (ચપેનાશક પદાથિ), જેમ કે હેઝિ સનેેટાઇિર ક ેવાઇપ્સ સાથ ેરાખવા, અને પોિાના હાથ અવારનવાર ધોવા પ્રોત્સાતહિ 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 અપિેટ્સ 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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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યિસાયો છે. અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊર્જદ મળ ેછે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમે રોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્િ કરીએ 

છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપર જોડાિ. 

અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

વમડડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટર, વમડડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંિાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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