
 
 

 

 

 

બ્રમૅ્પટન ટ્રાન્ઝિટ સવેાના સધુારા સપ્ટમે્બર 3થી અમલી 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (09 ઑગસ્ટ 2019) – 03 સપ્ટેમ્બિ 2019ના િોજ બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ન્િટ સમયપત્રકમાાં અનેક સુધાિા લાગુ 

કિશે અને બે નવા રૂટ્સ ઉમેિશે – 28 વાનલેસ (Wanless) અને 81 મેરિલ્ડ વેસ્ટ (Mayfield West) – અને એક નવી સેવા 

50A ગૉિ િોડ (Gore Road).   

 

રૂટ 28 વાનલસે (Wanless) 

 

રૂટ 28 વાનલેસ ન્વકાસ પામતા માઉન્ટ પ્લેિન્ટ નેબિહૂડન ેસેવા આપશ,ે જયાાં તે માઉન્ટ પ્લેિન્ટ GO સ્ટેશનથી હુિોન્ટારિયો સ્ટ્રીટ, વાનલેસ 

ડ્રાઇવના દન્િણ સુધી ચાલશ.ે પ્રવતતમાન માઉન્ટ પ્લેિન્ટનાાં રૂટ્સ – રૂટ્સ 26 માઉન્ટ પ્લેિન્ટ (Mount Pleasant) અન ે27 િોબટત 

પાર્કતન્સન (Robert Parkinson) – ને પુન:ન્નર્મતત કિાશે જેથી સમુદાયન ેવધ ુસેવાથી આવરિત કિી શકાય જેમાાં વધાિાની સપ્તાહનાાં અાંન્તમ 

રદવસોની સેવા હશ.ે 

 

રૂટ 81 મરેિલ્ડ વસે્ટ (Mayfield West) 

 

રૂટ 81 મેરિલ્ડ વેસ્ટ બ્રૅમ્પટનથી કેલેડન સુધી સેવા આપશ.ે તે સેન્ડલવૂૂડ લૂપ (Sandalwood Loop) અન ેસાઉથરિલ્્સ ન્વલેજ 

નેબિહૂડ(Southfields Village neighbourhood)માાં ન્સ્થત કેનેડી િોડ (Kennedy Road) પિ ન્યુહાઉસ બૂલેવડત/બોન્નગ્લેન િામત 

(Newhouse Boulevard/Bonnieglen Farm) સુધી ચાલશ.ે 

 

રૂટ 50A ગૉિ િોડ 

 

રૂટ 50A ગૉિ િોડ સવાિીઓના ન્વકાસાથ ેમદદરૂપ થવા માટનેી નવી સેવા છે ખાસ કિીન ેઅઠવારડયાના ચાલુ રદવસોમાાં સૌથી વધ ુયાતાયાતના 

સમયગાળામાાં, અન ેહમ્બિ કોલેજ(Humber College)ની સવાિીઓ માટે. સિિો ગોિ મેડોિ કમ્યુન્નટી સેંટિ અન ેહમ્બિ કોલેજ વચ્ચ ેચાલુ 

અઠવારડયાના રદવસોમાૂ  સવારે મહત્તમ યાતાયાતના સમાયે ચાલશ.ે 

 



 

 

બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ પ્રવતતમાન સમયપત્રકોમા  અન ેસવેાના આવતતનોમા  પણ સધુારો લાવશે જેથી સવારીઓ અને જોડાણોના વધારાઓને મદદરૂપ 

થઈ શક ેજેમા  સામેલ છે નવી સાત ન્મન્નટના આવતતન સાથ ે502 િૂમ મેઇન ચાલુ અઠવારડયાના રદવસોમાાં સવાિ,ે અન ેપા ચ ન્મન્નટની સેવા 

પન્ચચમ તરફ યોકત યુન્નવર્સતટી (York University) થી 501A/501C િૂમ ન્વવન (Züm Queen). 

 

નવા રૂટ્સની માન્હતી અને સમયપત્રકોનુ  પૂવાતવલોકન www.bramptontransit.comપર મળી રહેશે. 

 

બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ સેવા માન્હતી બ્રોશર – િીડ એન્ડ િાઇડ (Read & Ride) – આ સપ્તાહના અાંન્તમ રદવસોમાાં તેમની વલાકત (Clark) અન ે

સેન્ડલવૂડ (Sandalwood) સવલતો પિ અન ેબસોની અાંદિ ઉપલબ્ધ િહેશે. િીડ એન્ડ િાઇડ (Read & Ride) અન ેિાઇડિ ગાઇડ (Rider 

Guide) (ન્સસ્ટમ મૅપ) ઑગસ્ટ 26થી શરૂ થતા સપ્તાહની શરૂઆતમાાં ટર્મતનલો પિ ઉપલબ્ધ થશ.ે  

 

બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ સ્ટાફ આવી રહલેા સેવાના સુધારા ન્વશ ેસવારીઓ સાથ ેપ્રવ્ત્ત થવા માટ ેસ્સ્ટ 26 થી સપ્ટેમ્બિ 6 સુધી ટ્રાન્ન્િટ ટર્મતનલ્સ 

પિ હાજિ િહેશે. 

 

 

 

સપ્ટેમ્બરની સેવાના સુધારા ન્વશે વધુ માન્હતી માટે બૅ્રમ્પટન ટ્રાન્ઝિટને 905.874.2999 પિ કૉલ કિો અથવા 

www.bramptontransit.com.ની મુલાકાત લો.  

 

બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ ઝયુિ ન્વશે અને જાહેરાતો ન્વશે અદ્યતન રહેવા માટે બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ ઇ-ન્યુિલેટિ માટે સાઇન અપ અહીં કરો 

www.bramptontransit.com. બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ન્િટ (Brampton Transit)ન ેTwitter, Facebook, અન ેInstagram પિ 

@BramptonTransit ને િોલો કિો. 
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ન્મડડયા સ પકત: 

મોન્નકા દુગ્્લ  

કોઓર્ડતનેટર, ન્મડડયા એઝડ કમ્યુન્નટી એં્ેજમેઝટ  

વ્યૂહાત્મક સ વાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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