
 

 

  

માચર્ 16, 2018 

  

બર્ામ્પટનમા ંપિબ્લક ટર્ાિન્ઝટન ે(જાહરે પિરવહનન)ે આકાર આપવામા ંમદદરૂપ થાવ 

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો – સપ્ટેમ્બરમાં આયોજનબદ્ધ સેવા સુધારાઓ અમલમાં મૂકતા પહેલાં બર્ામ્પટન ટર્ાિન્ઝટનો ઉપયોગ કરતા સવારો 
(રાઇડસર્) અને બર્ામ્પટન રહેવાસીઓને સેવા અંગે પર્િતસાદ આપવા અને બર્ામ્પટનમાં પિબ્લક ટર્ાિન્ઝટને આકાર આપવામાં મદદરૂપ થવા 
િનમંિતર્ત કરવામાં આવે છે. 

બર્ામ્પટન ટર્ાિન્ઝટના કમર્ચારીઓ દરખાસ્ત હેઠળનો માગર્ અને સમયપતર્કમાં ફેરફારો રજૂ કરવા અને યોજનાઓને અંિતમ ઓપ આપવામાં 
આવે તે પહેલાં જાહેર સૂચનો મેળવવા સમગર્ શહેરમાં િવિવધ સ્થળોએ હાજર રહેશે.

મગંળવાર, માચર્ 20 
બપોરે 3 – સાંજે 6 વાગ્યા સુધી 
બર્ેમલી ટિમનલ 
160 સેન્ટર્લ પાકર્ ડર્ાઇવ 
  
બુધવાર, માચર્ 21 
બપોરે 4 − સાંજે 7 વાગ્યા સુધી 
િકર્સ િગબ્સન િરિકર્એશન સેન્ટર 
125 મૅક્લાિફ્લન રોડ 
  
ગુરુવાર, માચર્ 22 
બપોરે 4 – સાંજે 7 વાગ્યા સુધી 
કાસી કૅમ્પબૅલ કમ્યુિનટી સેન્ટર 
1050 સેન્ડલવૂડ પાકર્વે વેસ્ટ      

સોમવાર, માચર્ 26 
બપોરે 3 − સાંજે 6 વાગ્યા સુધી 
ડાઉનટાઉન ટિમનલ 
8 નેલ્સન સ્ટર્ીટ 
  
મગંળવાર, માચર્ 27 
બપોરે 4 − સાંજે 7 વાગ્યા સુધી 
ગૉર મૅડોસ કમ્યુિનટી સેન્ટર 
10150 ધી ગૉર રોડ 
  
બુધવાર, માચર્ 28 
સવારે 11 – બપોરે 2, બપોરે 3 – સાંજે 6 વાગ્યા સુધી 
બર્ામ્પટન ગૅટવૅ ટિમનલ 
501 મેઇન સ્ટર્ીટ સાઉથ 

  

દરખાસ્ત હેઠળના સિવસ સુધારાઓની સાથે સાથે ઓનલાઇન કોમેન્ટ્સ ફોમર્ જોવા માટે સોમવાર, માચર્ 19 થી શરૂ કરીને વેબસાઇટ 
www.bramptontransit.com પર પણ ઉપલબ્ધ થશે. 

વષર્ 2017 માં, બર્ામ્પટન ટર્ાિન્ઝટની ઓળખ સવારીઓની સંખ્યામાં અણધાયાર્ 18 ટકાના વધારા સાથે કેનેડામાં સૌથી ઝડપથી િવકસી રહેલી 
ટર્ાિન્ઝટ સિવસ પૂરી પાડનાર તરીકે થઇ હતી. ગર્ાહકો અને કમર્ચારીઓનો પર્િતસાદ મેળવીને, બર્ામ્પટન ટર્ાિન્ઝટ પોતાની વેગીલી વૃિદ્ધને 
સહાયબદ્ધ થઇને સેવા સુધારવા સતતપણે કાયર્રત છે. 
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બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે કંપાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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