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ದಿನಂಕ: ೧೯.೧೦.೨೦೨೦

ಪತ್ರಿ ಕಾ ಪಿ ಕಟಣೆ
ಕೋವಿಡ್ -19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 7, 2020 ರಂದ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಮೆಟ್ಿ ೋ ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.00 ರಂದ ರಾತ್ರಿ 9.00 ರವರೆಗ್ಗ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪಿ ಯಾಣಿಕರ ಆರೋಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುಟಟ ಲಾಗುವ ಸಥ ಳಗಳು ಮತುು ಕೋಚ್ಗಳ ನೈಮಮಲ್ೆ ೋಕರಣ, ತಾಪಮಾನ ಪರಶೋಲನೆ, ಎಲಾಾ
ಸಥ ಳಗಳಲ್ಾ ದೈಹಿಕ ಅಂತರದ ಪಾಲನೆ ಮತುು ಸಂಪಕಮವಿಲಾ ದ ಶುಲಕ ಪಾವತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾಡ್ಮಗಳ
ರೋಚಾರ್ಜಮ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು

ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಪಿ ಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ , ಆರಂಭದಲ್ಾ

ಪಿ ಮಾಣ 4000 ದಿಂದ ಪಿ ಸುು ತ 55,000ಕ್ಕಕ ಹೆಚಾಾ ಗಿದೆ ಮತುು ಪಿ ಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಕಿ ಮೇಣವಾಗಿ

ಹೆಚ್ಚಾ ತ್ರು ದೆ.
ದೈಹಿಕ

ಅಂತರದ

ಮಾನದಂಡಗಳ

ಸಮಯದಲ್ಾ ಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟಟ

ಪಾಲನೆಯ

ನಂತರವೂ

ರೈಲ್ನಲ್ಾ

ಜನದಟಟ ಣೆಯ

ಸಥ ಳಾವಕಾಶ ಹಂದಿದೆ. ಪಿ ಯಾಣಿಕರು ತಮಮ

ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುು

ಅನ್ನಕೂಲಕರ ಪಿ ಯಾಣಕಾಕ ಗಿ ಮೆಟ್ಿ ೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕಳುಳ ವಂತೆ ನಿಗಮವು ವಿನಂತ್ರಸುತು ದೆ.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ಪಿ ಯಾಣಿಕರು ದೈಹಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕಂಡು, ಪಿ ತ್ರನಿತೆ ಪಿ ಯಾಣಿಸುವ
ಪದದ ತ್ರಗಳ ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಣೆಯ ಮೇರೆಗ್ಗ ಪಿ ಯಾಣಿಕರ ಅಗತೆ ಗಳನ್ನು

ಪೂರೈಸಲು ನಮಮ

ಮೆಟ್ಿ ೋ

ಕಾಯಾಮಚರಣೆಯಲ್ಾ ದಿನಂಕ 22 ಅಕಟ ೋಬರ್ 2020 ರಂದ, ವಾರದ ವಿವಿಧ ದಿನಗಳಲ್ಾ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ
ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ ಯ ಪಿ ಕಾರ ಮೆಟ್ಿ ೋ ಸೇವೆಗಳು ಲಭೆ ವಿರುತು ದೆ.

ಸೋಮವಾರದಿಂದ - ಶುಕಿ ವಾರದವರೆಗ್ಗ (2ನೇ / 4ನೇ ಶನಿವಾರಗಳನ್ನು ಹರತುಪಡಿಸಿ)
1.

5 ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಂದ 10.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗ್ಗ ಮತುು ಸಂಜೆ 5.30 ರಂದ
6.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗ್ಗ

2. 6 ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ರಂದ 9.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗ್ಗ ಮತುು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಂದ
11.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗ್ಗ
3. 6 ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಾ ಸಂಜೆ 4.30 ರಂದ 5.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗ್ಗ ಮತುು ಸಂಜೆ 6.30 ರಂದ ರಾತ್ರಿ
8.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗ್ಗ
4. ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಾ 12 ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಾ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಸುತು ವೆ.

2ನೇ / 4ನೇ ಶನಿವಾರಗಳು, ಭಾನ್ನವಾರ, ಮತುು ಸಾಮಾನೆ ರಜಾದಿನಗಳು,
1.

8 ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಂದ ಮಧಾೆ ಹ್ು 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗ್ಗ ಮತುು ಸಂಜೆ 5.00
ರಂದ 7.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗ್ಗ.

2. ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತತ ವೆ.
ಪಿ ಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕ್ಕ ಹೆಚಾ ಳವಾದಲ್ಾ ಆಯದ ಮಧೆ ಂತರ ನಿಲಾದ ಣಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾ ವರ ರೈಲು
ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ತನು ಎಲಾಾ ಪಿ ಯಾಣಿಕರಗ್ಗ, ಮುಖಗವಸು (ಮಾಸ್ಕಕ ) ಧರಸುವುದು, ದೈಹಿಕ ಅಂತರದ
ಪಾಲನೆ ಮತುು ಕೈಗಳ ಸವ ಚಛ ತೆಯನ್ನು ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಾ ಪಾಲ್ಸಲು ವಿನಂತ್ರಸುತು ದೆ.
ಸಹಿ/(ಬಿ.ಎಲ್.ಯಶವಂತ್ ಚವಾಾ ಣ್)
ಮುಖೆ ಸಾವಮಜನಿಕ ಸಂಪಕಾಮಧಿಕಾರ
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