
 

 

 

13 ઑગસ્ટ 2018 

સપ્ટમે્બરમ ાં સવે મ ાં થન ર સધુ ર :   

ઝૂમ (Züm) બોવવઅર્ડ એક્સસ્ટને્શન (Bovaird extension) અન ેબ ળકો મ ટ ેઘટ ર્લે ભ ર્ુાં 

બ્રૅમ્પટન, ઑન્ટ રરયો – બ્રૅમ્પ્ટન ટ્ર વન્ઝટ સવ રીઓને તેમન  ગાંતવ્ય સ્થળો પર સુરવિત રીતે, સમયસર અન ેઆર મદ યક રીતે પહોંચ ર્વ  મ ટ ે

પ્રવતબદ્ધ છે. 4થી સપ્ટેમ્બરથી આરાંભ થત  અમ રી સવે મ ાં થન ર સુધ ર મ ાં સ મેલ છે  ઝૂમ બોવવઅર્ડ એક્સસ્ટને્શન અન ેબ ળકો મ ટ ેઘટ ર્ેલ 

PRESTO ભ ર્ુાં.  

મખુ્ય મદુ્દ ઓ:   

 નવુાં 505 ઝૂમ (Züm) બોવવઅર્ડ એરપોટડ રોર્ એક્સસ્ટેન્શન મલૅ્ટન (Malton) GO સ્ટેશન (Station) સધુી   

 મ ઉન્ટ પ્લેસન્ટ વવલેજ (Mount Pleasant Village)ન  પવૂડમ ાં નવો 27 રોબટડ પ ર્કડન્સન (Robert Parkinson) રૂટ   

  બ્રૅમ્પટન ગેટવે ટર્મડનલથી (Brampton Gateway Terminal) નવો 54 ક ઉન્ટી કોટડ (County Court) રૂટ   

  બ્રૅમ્પટન ગેટવે ટર્મડનલથી (Brampton Gateway Terminal) નવો 56 કકાંગ નૉલ (King Knoll) રૂટ   

 501 ઝૂમ વક્સવન (Züm Queen) હવે વૉન મેટ્રોપોવલટન રૅવપર્વે સ્ટેશન (Vaughan Metropolitan 

Centre Rapidway Station) પર TTC સબવે સ થેન  સીધ  જોર્ ણો સ થ ેસમ પ્ત થશ.ે આ રૂટ હવે પછી યૉકડ યુવનવર્સડટી 

(York University) સધુી જશે નહીં.  

o  501A/C ઝૂમ વક્સવન વધ ર ન  કલ કો ઉમેરીન ેયૉકડ યુવનવર્સડટી (York University) સુધી સવે  આપવ નુાં ચ લુ ર ખશ ે  

 6 અન ે12 વર્ડ વચ્ચેની વયન  બ ળકો મ ટે PRESTO ભ ર્ુાં ઘટ ર્વ મ ાં આવશે:  

 ભ ર્ ન  વગડ વર્તમાન ભાડ ું સપ્ટમે્બર 3 

સફર દીઠ $2.50 $2.00 

સ પ્ત વહક પ સ $27.00 $22.00 

મ વસક પ સ $105.00 $84.00 

સપ્ટેમ્બર 4ન  રદનથી અન્ય રૂટ પર પણ ઘણ  બધ  ફેરફ રોનો આરાંભ થશ.ે સાંપણૂડ અપર્ટે્સ અહીં bramptontransit.com પર તેમજ 

બ્રૅમ્પટન ટ્ર વન્ઝટન  રીર્ એન્ર્ ર ઇર્ ( Read & Ride ) ન  પ્રક વશત નવ  અાંકમ ાં ઉપલબ્ધ છે.  

બ્રૅમ્પટન ટ્ર વન્ઝટ (Brampton Transit)નો ગ્ર હક અવધક ર-પત્ર (Customer Charter) 2018 સર્વડસ પ્લ ન અમલી બન વવ  મ ટે 

પ્રવતબદ્ધ છે જેમ ાં 65,000 સવે  કલ કો ઉમેરવ નો સમ વેશ થ ય છે – આ પૈકી મોટ  ભ ગન  કલ કો સપ્ટેમ્બર સવે  ફેરફ રોનો ભ ગ છે. 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

ગ્ર હક અવધક ર-પત્ર (Customer Charter) વવશ ેવધુ જાણક રી bramptontransit.comપર મળેવો, 

અથવ  brampton.ca/citydashboardપર ઓન-ટ ઇમ ક મગીરીની કવેી પ્રગવત થઈ રહી છે તે વવશ ેજાણો.  
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બ્રમૅ્પટન વવશ ળ આયોજનો વવર્ ેવવચ ર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધર વતુાં ભવવષ્ય મ ટે તયૈ ર સાંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણ  સમદુ યની વૃવદ્ધ, યુવ ની અન ેવૈવવધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદ ન કરે છે. અમ ેકૅનેર્ ન  ઇનોવશેન સૂપર કૉરરર્ોર ખ તે વસ્થત છીએ જય ાં રોક ણોન ેપ્રોત્સ વહત કરીએ છીએ અન ેવૈવવવક સ્તરે અમ રી સફળત મ ાં વૃવદ્ધ કરી રહ્ય  છીએ. અમે બન વી 

રહ્ય  છીએ એવ  ગવતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચ ાંપે છે અન ેઅહીં ક મ કરત  લોકોમ ાં ગૌરવની લ ગણીનો સાંચ ર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપ વી રહ્ય  છીએ જેથી તે એક જોર્ ણ 

ધર વતુાં શહેર બન ેજે પ્રવતડન ત્મક, વ્ય પક અન ેસ હવસક હોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં વધુ જાણક રી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/citydashboard

