
 

 
 

 

 

બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ સર્વિસમાાં COVID-19 સામ ેપ્રન્િક્રિયા કરવામાાં ફબે્રઆુરી 28 થી અમલી બનિા ફરેફારો 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેક્રરયો (ફેબ્રઆુરી 22, 2022) – આપણી ટ્રાન્ઝિટ ન્સસ્ટમ શહેરની આસપાસ લોકોને કાયિક્ષમ રીિે હેરફેર કરાવવાનુાં ચાલુ હોવાની ખાિરી 

કરાવવા, બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ સોમવાર, ફેબ્રુઆરી 28, 2022 થી સર્વિસમાાં નીચેના ફેરફારો અમલમાાં મૂકશે. 

નીચનેા રૂટ્સની સર્વિસ ફરી ચાલ ુથશ,ે અન ેસધુારલેા સર્વિસ સ્િરો સાથ ેકાયિરિ થશ:ે 

• 12 ગે્રનોબલ 

• 13 એવોનડેલ 

• 16 સાઉથગેટ 

• 17 હાઉડન 

• 19 ફનિફોરેસ્ટ 

• 25 એડેનબ્રૂક 

• 28 વાનલૅસ 

• 40 સેઝટ્રલ ઇઝડસ્ટ્રીયલ 

• 55 ઍલબનિ માકેલ 

• 81 મેક્રફલ્ડ વેસ્ટ 

નીચ ેજણાવલેા રૂટ્સ પણૂિ સર્વિસ સ્િરો સાથ ેફરીથી શરૂ થશ:ે 

• 505 િુમ બોવાડિ) 

• 511C િુમ સ્ટીલ્સ 

• 2 મેઇન 

• 3 મૅકલાન્લલન 

• 4 ચચાંગકુસી 

• 15 બ્રેમલી 

• 18 ક્રડક્સી 

• 199 UTM એક્સપ્રેસ 

નોંધ: ઉપરના ફેરફારો જાઝયુઆરી, 2022 ની શરૂઆિમાાં અમલમાાં હિા િે સમયપત્રકો સધુી સર્વિસ સ્િરોને ફરીથી સ્થાન્પિ કરે છે  

નીચનેા રૂટ્સ આગળ નોક્રટસ આપિા સધુી રદ રહ ેછે (વીકડિે અન ેવીકએઝ્સ સન્હિ): 

• 501A/ 501C િુમ ક્વીન 

• 561 િુમ ક્વીન વસે્ટ 

• 18B ક્રડક્સી (18 ક્રડક્સી હજુ પણ કાયિરિ છે) 

• 21 હાટિ લૅક 

• 36 ગાડિનબ્રૂક (સ્કૂલના માત્ર વધારાની ક્રટ્રપ્સ (ફેરા) ચાલુ) 

• 58 ફાઇનાન્ઝસયલ ડ્રાઇવ 

• 65 સીન્નયસિ શોપર 

• 92 બ્રેમલી GO 

• 104 ચચાંગકુસી એક્સપ્રેસ 

• 185 ક્રડક્સી એક્સપ્રેસ 



 

 

સમયપત્રકમાાં ફેરફારો અને રૂટની માન્હિીની સાંપૂણિ યાદી માટે, અહીં ન્ક્લક કરો. 

િમારી આગામી ક્રટ્રપનુાં આયોજન કરવા, બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ કોઝટેક્ટ સેઝટરનો સાંપકિ 905.874.2999 નાંબર પર કરો. 

સાંસાધનની ઉપલબ્ધિા અને સવારીઓની સાંખ્યા (રાઇડરન્શપ) પર દેખરેખ ચાલુ રહેશ ેઅને બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ વધ ુસર્વિસીસ વહલેામાાં વહેલી િકે ફરીથી 

સ્થાન્પિ કરશે. 

ઉિારુઓને ટ્રાન્ઝિટ સ્ટોપ્સ અને ટ્રાન્ઝિટમાાં સુરન્ક્ષિ રહવેાની અને અઝય લોકોને સુરન્ક્ષિ રહેવામાાં મદદરૂપ થવાની યાદ અપાવવામાાં આવ ેછે: 

• િમારુાં મોઢુાં, દાઢી અને નાક બધાાં સમય ેઢાાંકિો માસ્ક યોગ્ય રીિે પહેરવો. 

• હેઝડ સેન્નટાઇિર સાથે રાખવુાં અને િમારા હાથ વારાંવાર ધોિા રહેવુાં. 

• વ્યન્ક્િઓ વચ્ચે ભૌન્િક અાંિર શક્ય એટલુાં વધારે જાળવવાનો મહાવરો કરવો. 

આપણાાં ઉિારુઓ અને કમિચારીઓનુાં આરોગ્ય અને સુરક્ષા ટોચની અગ્રિા ધરાવે છે. સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન જોખમો પર દેખરેખ ચાલુ રાખવા પીલ પન્બ્લક 

હેલ્થ, ગવમેઝટ ઑફ ઓઝટેક્રરયો, અને બ્રેમ્પટન ઇમરજઝસી મેનેજમેઝટ ઓક્રફસમાાં પોિાના ભાગીદારો સાથે ઘન્નષ્ઠપણે કામ કરી રહુ્ાં છે. 

અદ્યિન માન્હિી ન્નયન્મિ મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/COVID19 અને www.bramptontransit.com જોિા રહો અથવા સર્વિસ 

અપડેટ્સ માટે Twitter પર @bramptontransit ને અનુસરો. કોઇ પ્રશ્નો સીધા બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટના સાંપકિ કેઝરને 905.874.2999 નાંબર પર પછૂી 

શકાય છે. 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx
http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C78dfa8a529c44765ec6508d9f647db63%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637811611463082558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAi
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/BramptonTransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C78dfa8a529c44765ec6508d9f647db63%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637811611463082558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

