
 
 

 

 

ઓક્ટોબર 28 થી બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ સવેામાાં સધુારાઓ  

  

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરરયો (October 15, 2019) – બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ ઓક્ટોબર 28, 2019 થી શરૂ કરીને, સાંખ્યાબાંધ નવી રટ્રપ્સ (ફેરા) અન ે

સુધારાઓના સમયપત્રકને અમલમાાં લાવશ.ે 

નવી રટ્રપ્સ (ફરેા) 

નવી રટ્રપ્સમાાં 501 Züm Queen (િુમ ક્વીન), 505 Züm Bovaird (િુમ બોવાર્ડ), અને 30 એરપોટડ રોર્ રૂટ્સ પર અઠવારર્ક 

કામકાજના રિવસોમાાં વહેલી સવારની રટ્રપ્સ સામેલ છે. વધુમાાં, અઠવારર્ક કામકાજના રિવસોમાાં સાાંજે 60-ન્મન્નટની રટ્રપ્સ 6 James 

Potter (જેમ્સ પૉટર) અન ે26 Mount Pleasant (માઉઝટ પ્લેિઝટ) પર ઉમેરવામાાં આવશ ેજેથી પ્રવાસીઓને GO ટ્રાન્ઝિટ સાાંજની 

ટ્રેઇઝસ સાથ ેસાાંકળવામાાં મિિ મળે. 

સધુારાઓનુાં સમયપત્રક 

GO ટ્રેઇઝસ સાથ ેજોર્ાણો વધારવા સધુારાઓનુાં સમયપત્રક નીચેના રૂટ્સ પર બનાવવામાાં આવશ:ે 

માઉઝટ પ્લિેઝટ GO સ્ટશેન અન ેન્વલજે તરફ 

 6 James Potter (જેમ્સ પૉટર) 

 9 Vodden (વૉર્ને) 

 26 Mount Pleasant (માઉઝટ પ્લેિઝટ) 

 27 Robert Parkinson (રોબટડ પાર્કડઝસન) 

 28 Wanless (વૉનલૅસ) 

 29 Williams (ન્વન્લયમ્સ) 

 55 Elbern Markell (ઍલબનડ માકેલ) 

 60 Mississauga Road (ન્મન્સસાગા રોર્)  

બ્રમે્પટન GO સ્ટશેન તરફ 

 1 Queen (ક્વીન) 

 2 Main (મેઇન) 

 24 Van Kirk (વાન કકડ) 

 25 Edenbrook (એર્ેનબ્રકૂ) 

 561 Züm Queen West (િુમ ક્વીન વેસ્ટ) 

 



 

 

બ્રમેલી GO સ્ટશેન તરફ 

 13 Avondale (આવોનર્ેલ) 

 15 Bramalea (બ્રમેલી) 

 16 Southgate (સાઉથગટે) 

 40 Central Industrial (સેઝટ્રલ ઇઝર્સ્ટ્રીયલ) 

 92 Bramalea (બ્રમેલી) GO 

માલ્ટન GO સ્ટશેન તરફ 

 505 Züm Bovaird (િુમ બોવાર્ડ) 

એક હરરયાળા શહેર (ગ્રીન સીટી) તરીક,ે અમ ેરહવેાસીઓને શક્ય હોય ત્યાર ેબ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટથી પ્રવાસ કરવા પ્રોત્સાન્હત કરીએ છીએ. 

ઓક્ટોબર 28 થી શરૂ કરીને અમલમાાં આવતા તમામ સધુારાઓ જોવા, અને તમારો રૂટ શોધી કાઢવા 

વેબસાઇટ www.bramptontransit.com જુઓ. 

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટની ઇ-સમાચારપન્ત્રકા માટ ેનોંધણી કરાવીન,ે બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ સમાચાર અન ેઘોષણાઓ પર અદ્યતન માન્હતી મેળવવા,  

વેબસાઇટ www.bramptontransit.com જુઓ. બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટન ેTwitter, Facebook, અન ેInstagram 

@bramptontransit પર અનસુરો. 
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ન્મરર્યા સાંપકડ: 

મોન્નકા િુગ્ગલ  

કોઓર્ર્ડનેટર, ન્મરર્યા એઝર્ કમ્યુન્નટી એંગેજમેઝટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાિ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

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