
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

તમન ેઆમતં્રણ આપીએ છીએ: બ્રમૅ્પટનમ ાં સ ર્વજનનક પરિર્હનન ેઆક િ આપર્ મ ાં મદદરૂપ થ ર્ 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (19 માર્ચ 2019) – સપ્ટેમ્બિથી જ્યાિે સવેાઓમાં મહત્ત્વપૂણચ સુધાિા વધાિા થઈ િહ્યા છે ત્યાિે ત ેપવૂ ેબ્રૅમ્પ્ટન 

ટ્રાન્ન્િટની સવાિીઓ અન ેનાગરિકોને બ્રમૅ્પટન ખાતે સાવચજન્નક પરિવહનન ેઆકાિ આપવા માટે પ્રન્તભાવો આપવા આમંન્ત્રત કિીએ છીએ. 

માર્ચ 27 થી બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ન્િટની ટીમ શહેિ ફિતે અલગ અલગ ઠેકાણે રૂટ અને સમયપત્રકના ફેિફાિો િજૂ કિશ ેઅન ેયોજનાન ેઅંન્તમ ઓપ 

આપવામા ંઆવે ત્યાિ પહેલા જનતાના પ્રન્તભાવો મેળવશે. માર્ચ 28, એન્પ્રલ 1 અન ેએન્પ્રલ 4ના િોજ મેટ્રોલલંક્સ (Metrolinx) ન્ક્વન 

સ્ટ્ટ્રીટ હાઇવ ે7 બસ િૅન્પડ ટ્રાન્ન્િટ (BRT) (Queen Street-Highway 7 Bus Rapid Transit (BRT)) પહેલ પિ ભાિ મુકવા 

બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ન્િટ (Brampton Transit) સાથ ેજોડાશે જે િૅન્પડ ટ્રાન્ન્િટ પરિયોજનાઓના આયોજન અને ન્વકાસની પ્રરિયા છે. 

બુધવાિ, માર્ચ 27            

બ્રૅમ્પટન ગટેવ ેટર્મચનલ (Brampton Gateway Terminal) 

સાંજે 3 - સાજેં 6 

  

ગુરૂવાિ, માર્ચ 28    

સીટી હૉલ કન્િિવેટિી 

ન્ક્વન સ્ટ્ટ્રીટ હાઇવે 7 BRT (Queen Street-Highway 7 BRT) 

સાંજે 5 - સાજેં 8 

  

શન્નવાિ, માર્ચ 30    

કેન્સ કૅમ્પબેલ કમ્યુન્નટી સેંટિ (Cassie Campbell Community Centre) 

સવાિે 10 - બપોિે 1 

  

સોમવાિ, એન્પ્રલ 1           

બ્રામન્લ ટર્મચનલ (Bramalea Terminal) 

ન્ક્વન સ્ટ્ટ્રીટ હાઇવે 7 BRT (Queen Street-Highway 7 BRT) 

સાંજે 3 - સાજેં 6 

  

મંગળવાિ, એન્પ્રલ 2          

કેન્સ કૅમ્પબેલ કમ્યુન્નટી સેંટિ (Cassie Campbell Community Centre) 

સાંજે 5 - સાજેં 8 

  

બુધવાિ, એન્પ્રલ 3    

ગોિ મેડોિ કમ્યુન્નટી સેંટિ (Gore Meadows Community Centre) 

સાંજે 5 - સાજેં 8 

  

 



 

 

 

ગુરૂવાિ, એન્પ્રલ 4 

સેંર્ુિી ગાડચન્સ રિરિએશન સેંટિ (Century Gardens Recreation Centre) 

ન્ક્વન સ્ટ્ટ્રીટ હાઇવે 7 BRT (Queen Street-Highway 7 BRT) 

સાંજે 5 - સાજેં 8 

 

પહોંર્ી શકાય તમે નથી? 

સેવાના સૂન્ર્ત વધાિા ન્વશનેી માન્હતી શુિવાિ, માર્ચ 22ના િોજથી www.bramptontransit.com પિ ઉપ લબ્ધ થશે જ્યાં સાથે 

ઓનલાઇન કમેંટ્સ આપવાનુ ંફોમચ પણ મળી િહેશે. 

  

શુ ંતમ ેજાણો છો? 

બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ન્િટ (Brampton Transit)ની ગણના કૅનેડાના સૌથી િડપી ન્વકાસ પામતા ટ્રાન્ન્િટ પ્રદાતાઓમાં થાય છે અન ેસવાિીઓ 

2017માં 18% વધી અને 2018માં 14%નો વધાિો થયો. ગ્રાહક અન ેસ્ટ્ટાફના પ્રન્તભાવો માિફત બ્રમૅ્પટન ટ્રાન્ન્િટ (Brampton 

Transit) પોતાની િડપી વૃન્ધધન ેસ મથચન આપીન ેસવેાઓમાં સધુાિા લાવવા પ્રન્તબધધ છે. 

  

સપંકચમા ંિહો 

બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ન્િટ (Brampton Transit)ને Twitter પિ અહીં ફોલો કિો @BramptonTransit, Facebook પિ અહીં Brampton 

Transit, અને Instagram પિ અહીં @BramptonTransit ફોલો કિો. અહીં મુલાકાત લો www.bramptontransit.com અથવા 

અહીં કૉલ કિો 905.874.2999. 

-30- 

બ્રમૅ્પટન ન્વશાળ આયોજનો ન્વષ ેન્વર્ાિ ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધિાવતા ભન્વષ્ય માટે તૈયાિ સંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયની વૃન્ધધ, યુવાની અને વૈન્વધ્ય આપણને અલગ 

ઓળખ પ્રદાન કિે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવશેન સૂપિ કૉરિડોિ ખાતે ન્સ્ટ્થત છીએ જ્યાં િોકાણોન ેપ્રોત્સાન્હત કિીએ છીએ અન ેવૈન્વવક સ્ટ્તિે અમાિી સફળતામાં વૃન્ધધ કિી િહ્યા છીએ. અમે બનાવી 

િહ્યા છીએ એવા ગન્તશીલ શહેિી કેન્રો જે તકોનો તણખો ર્ાંપે છે અન ેઅહીં કામ કિતા લોકોમાં ગૌિવની લાગણીનો સંર્ાિ કિે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનને આગળ ધપાવી િહ્યા છીએ જેથી તે એક જોડાણ 

ધિાવતું શહેિ બન ેજે પ્રવતચનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહન્સક હોય. અમન ેTwitter, Facebook, અને Instagramપિ અનુસિો. અહીં વધુ જાણકાિી મળેવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

ન્મરડયા સપંકચ: 

મોન્નકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડચનેટિ, ન્મરડયા એન્ડ કમ્યુન્નટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

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

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.bramptontransit.com/
http://www.twitter.com/BramptonTransit
http://www.instagram.com/BramptonTransit
http://www.bramptontransit.com/
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

