
 

 
 

 

 

જાન્યઆુરી 17 થી અમલી બનતા બ્રમે્પટન ટ્રાન્ન્િટ સર્વિસમાાં ફરેફારો 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જાન્યુઆરી 12, 2022) – હાલમાાં COVID-19 ને લીધ ેસાંબાંન્ધત કમિચારીઓની અછત અને સવારીઓની સાંખ્યા 

(રાઇડરન્િપ)માાં ઘટાડાને લીધ,ે જાન્યુઆરી 17, 2022 થી, બ્રમે્પટન ટ્રાન્ન્િટ હાંગામી ધોરણે સર્વિસ રદકરણો અન ેઘટાડાઓ અમલમાાં આવિ ે

જેથી આપણી ટ્રાન્ન્િટ ન્સસ્ટમ િહેર આસપાસ અસરકારક રીતે લોકોની સુરન્િત હેરફેર કરવાનુાં ચાલુ રાખી િકે. 

આગળ નોરટસ આપતા સુધી રદ કરેલા રૂટ્સ (વીકડિે અન ેવીકએન્્સ સન્હત):  

• 501A/C િુમ ક્વીન (501 હજુ પણ કાયિરત) 

• 511C િુમ સ્ટીલ્સ (511/511A હજુ પણ કાયિરત) 

• 561 િુમ ક્વીન વેસ્ટ 

• 13 એવોનડેલ 

• 18B રડક્સી (18 રડક્સી હજુ પણ કાયિરત) 

• 21 હાટિ લૅક 

• 25 એડનેબ્રૂક 

• 27 રોબટિ પાર્કિન્સન 

• 28 વાનલૅસ) 

• 33 પીટર રોબટિસન 

• 36 ગાડિનબ્રૂક 

• 40 સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ 

• 55 ઍલબનિ માકેલ 

• 58 ફાઇનાન્ન્સયલ ડ્રાઇવ 

• 65 સીન્નયસિ િોપર 

• 81 મેરફલ્ડ વેસ્ટ 

• 92 બ્રેમલી GO 

• 104 ચચાંગકુસી એક્સપ્રસે 

• 185 રડક્સી એક્સપ્રસે 

• 199 UTM એક્સપ્રેસ 

• સ્કૂલ સ્પેન્િયલ રૂટ્સ 200-217 

 નોંધ: ન્વદ્યાથીઓ રૂબરૂ ન્િિણમાાં પરત આવે ત્યાર ેસ્કૂલ સ્પેન્િયલ્સ (200-217) ફરી િરૂ થિ ે

નીચેની સાાંજની સર્વિસ રદ કરવામાાં આવી (લગભગ સાાંજે 7:00 વાગ્યા પછી) 

• 12 ગ્રનેોબલ 

• 16 સાઉથગટે 

• 26 માઉન્ટ પ્લેિન્ટ 

નીચેની િન્નવારની સર્વિસ રદ કરવામાાં આવી 



 

 

• 12 ગ્રનેોબલ 

• 16 સાઉથગટે 

• 17 હાઉડન 

• 19 ફનિફોરેસ્ટ 

નીચેના સમયપત્રકોમાાં ફેરફારો અન ેરિક્વન્સીમાાં ઘટાડાઓ: 

• 501 િુમ ક્વીન 

o 10 ન્મન્નટની સર્વિસ ઇસ્ટ ઑફ બ્રેમલી ટર્મિનલ 

• 505 િુમ બોવાડિ 

o પીક રિક્વન્સી 20 ન્મન્નટ સુધી ઘટાડવામાાં આવી 

• 511C િુમ સ્ટીલ્સ 

o 511C થી િેરરડને કૉલેજ રદ કરવામાાં આવી; 511/511A નુાં સાંચાલન ચાલુ 

• 2 મઇેન 

o વીકડિે પીક અન ેન્મડ-ડે સર્વિસ 30 ન્મન્નટ સુધી ઘટાડવામાાં આવી 

• 3/3A મકૅલાન્લલન 

o  વીકડિે પીક સર્વિસ 15 ન્મન્નટ સુધી ઘટાડવામાાં આવી 

• 4/4A ચચાંગકસુી 

o વીકડિે સમયપત્રકો સમાયોન્જત 

• 5/5A બોવાડિ 

o વીકડિે સમયપત્રકો સમાયોન્જત 

• 7/7A કનેડેી 

o વીકડિે સમયપત્રકો સમાયોન્જત 

• 9 વૉડને 

o વીકડિે સમયપત્રકો સમાયોન્જત 

• 12 ગ્રનેોબલ 

o માત્ર વીકડિે સર્વિસ 

• 15 બ્રમેલી 

o વીકડિે પીક સર્વિસ 15 ન્મન્નટ સધુી ઘટાડવામાાં આવી; 15A ન્મડ-ડે સર્વિસ રદ કરવામાાં આવી 

• 16 સાઉથગટે 

o માત્ર વીકડિે સર્વિસ 

• 17 હાઉડન 

o માત્ર વીકડિે સર્વિસ 

• 19 ફનિફોરસે્ટ 

o માત્ર વીકડિે સર્વિસ 

• 23 સને્ડલવડૂ 

o પીક રિક્વન્સી 20 ન્મન્નટ સુધી ઘટાડવામાાં આવી 

• 29/29A ન્વન્લયમ્સ 

o વીકડિે સમયપત્રકો સમાયોન્જત 

• 32 ફાધર ટોન્બન 

o વીકડિે સમયપત્રકો સમાયોન્જત 

• 50/5A ગૉર રોડ 



 

 
 

 

 

o વીકડિે સમયપત્રકો સમાયોન્જત 

• 60 ન્મન્સસાગા રોડ 

o પીક રિક્વન્સી 70 ન્મન્નટ સુધી ઘટાડવામાાં આવી; ન્મડ-ડે સર્વિસ રદ કરવામાાં આવી 

તમારી આગામી રટ્રપનુાં આયોજન કરવા અમારા કોન્ટેક્ટ સેન્ટરનો સાંપકિ 905.874.2999 નાંબર પર કરો 

 

સાંસાધનની ઉપલબ્ધતા અને સવારીઓની સાંખ્યા પર દેખરખે ચાલુ રહેિે અને બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ન્િટ વહેલામાાં વહેલી તક ેસર્વિસીસ પનુઃસ્થાન્પત 

કરિ.ે 

ઉતારુઓને સુરન્િત રહેવાની અન ેઅન્ય લોકોન ેસુરન્િત રહવેામાાં મદદરૂપ થવા નીચેની બાબતો અનુસરવાની યાદ અપાવવામાાં આવે છે: 

• તમારુાં મોઢુાં, દાઢી અને નાક બધાાં સમયે આવરી લેતો માસ્ક યોગ્ય રીતે પહેરવો. 

• હેન્ડ સેન્નટાઇિર સાથ ેરાખવુાં અને તમારા હાથ વારાંવાર ધોતા રહેવુાં. 

• વ્યન્ક્તઓ વચ્ચ ેિારીરરક અાંતર જાળવવુાં. 

આપણાાં ઉતારુઓ અને કમિચારીઓનુાં આરોગ્ય અન ેસુરિા ટોચની અગ્રતા ધરાવે છે. સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન જોખમો પર દેખરેખ ચાલુ રાખવા 

પીલ પન્બ્લક હલે્થ, ગવમેન્ટ ઑફ ઓન્ટેરરયો, અન ેબ્રેમ્પટન ઇમરજન્સી મેનજેમેન્ટ ઓરફસમાાં પોતાના ભાગીદારો સાથે ઘન્નષ્ઠપણ ેકામ કરી 

રહ્ુાં છે. 

અદ્યતન માન્હતી ન્નયન્મત મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/COVID19 અન ેwww.bramptontransit.com જોતા રહો 

અથવા સર્વિસ અપડેટ્સ માટે Twitter પર @bramptontransit ન ેઅનુસરો. કોઇ પ્રશ્નો સીધા બ્રમે્પટન ટ્રાન્ન્િટના સાંપકિ કને્રને 

905.874.2999 નાંબર પર પછૂી િકાય છે. 
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મિડિયા સપંર્ક : 

પ્રભજોત ર્ૈન્થ 

ર્ોઓર્િકનેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમનટી એંગેજિેન્ટ (Media and 

Community Engagement) 

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ (Strategic Communication)  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 

   

http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cc273aaf08c44467f55d608d9d5fb3891%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637776097372541075%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAi
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/BramptonTransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cc273aaf08c44467f55d608d9d5fb3891%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637776097372551061%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

