
 

 
 

 

 

એપ્રિલ 25 થી અમલી બનતા બ્રમે્પટન ટ્રાપ્રઝિટ સર્વિસમાાં ફરેફારો 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરરયો (એપ્રિલ 14, 2022) – આપણી ટ્રાપ્રઝિટ પ્રસસ્ટમન ાં શહેરની આસપાસ લોકોને કાયિક્ષમ રીતે હેરફેર કરાવવાન ાં ચાલ  

હોવાની ખાતરી કરાવવા, બ્રેમ્પટન ટ્રાપ્રઝિટ સોમવાર, એપ્રિલ 25, 2022 થી સર્વિસમાાં નીચેના ફેરફારો અમલમાાં મૂકશ.ે 

નીચનેા રૂટ્સની સર્વિસ ફરી ચાલ  થશ,ે અન ેસ ધારલેા સર્વિસ સ્તરો સાથ ેકાયિરત થશ:ે 

• 12 ગ્રેનોબલ 

• 16 સાઉથગેટ 

• 17 હાઉડન 

• 19 ફનિફોરસે્ટ 

• 36 ગાડિનબ્રકૂ 

નીચ ેજણાવલેા રૂટ્સ પણૂિ સર્વિસ સ્તરો સાથ ેફરીથી શરૂ થશે: 

• 6 જેમ્સ પૉટર 

• 10 સાઉથ ઇઝડસ્ટ્રીયલ 

• 20 ઇસ્ટ ઇઝડસ્ટ્રીયલ 

• 26 માઉઝટ પ્લેિઝટ 

• 27 ઍલબનિ માકેલ 

• 23 સેઝડલવૂડ 

• 29/29A પ્રવપ્રલયમ્સ 

• 31 મૅકવીન 

• 32 ફાધર ટોપ્રબન 

• 35 ક્લાકિવ ૅ

• 53 રૅ લૉસન 

• 57 ચારોલેઇસ 

• 60 પ્રમપ્રસસાગા રોડ 

નીચનેા રૂટ્સ આગળ નોરટસ આપતા સ ધી રદ રહ ેછે (વીકડિે અન ેવીકએઝ્સ સપ્રહત): 

• 501A/501C િ મ ક્વીન (501 હજ  પણ કાયિરત છે) 

• 561 િ મ ક્વીન વસે્ટ 

• 18B રડક્સી (18 રડક્સી હજ  પણ કાયિરત છે) 

• 21 હાટિ લૅક 

• 58 ફાઇનાપ્રઝસયલ ડ્રાઇવ 

• 65 સીપ્રનયસિ શોપર 

• 92 બ્રેમલી GO 

• 104 ચચાંગક સી એક્સિેસ 

• 185 રડક્સી એક્સિેસ 



 

 

સમયપત્રકમાાં ફેરફારો અન ેરૂટની માપ્રહતીની સાંપૂણિ યાદી માટે, અહીં પ્રક્લક કરો. 

તમારી આગામી રટ્રપન ાં આયોજન કરવા, બ્રેમ્પટન ટ્રાપ્રઝિટ કોઝટકે્ટ સઝેટરનો સાંપકિ 905.874.2999 નાંબર પર કરો 

સાંસાધનની ઉપલબ્ધતા અને સવારીઓની સાંખ્યા (રાઇડરપ્રશપ) પર દખેરેખ ચાલ  રહેશે અને બ્રેમ્પટન ટ્રાપ્રઝિટ વહેલામાાં વહેલી તક ેસર્વિસીસ 

પ નઃસ્થાપ્રપત કરશ.ે 

ઉતારુઓન ેટ્રાપ્રઝિટ ટર્મિનલ્સ અને ટ્રાપ્રઝિટ બસોમાાં સ રપ્રક્ષત રહવેાની અન ેઅઝય લોકોને સ રપ્રક્ષત રહેવામાાં મદદરૂપ થવાની યાદ અપાવવામાાં 

આવે છે: 

• તમારુાં મોઢ ાં, દાઢી અને નાક બધાાં સમયે આવરી લેતો માસ્ક યોગ્ય રીત ેપહેરવો. 

• હેઝડ સેપ્રનટાઇિર સાથે રાખવ ાં અન ેતમારા હાથ વારાંવાર ધોતા રહેવ ાં. 

• વ્યપ્રક્તઓ વચ્ચે ભૌપ્રતક અાંતર શક્ય એટલ ાં વધાર ેજાળવવાનો મહાવરો કરવો. 

આપણાાં ઉતારુઓ અને કમિચારીઓન ાં આરોગ્ય અન ેસ રક્ષા ટોચની અગ્રતા ધરાવે છે. સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન જોખમો પર દખેરખે ચાલ  રાખવા 

પીલ પપ્રબ્લક હેલ્થ, ગવમેઝટ ઑફ ઓઝટરેરયો, અને બ્રેમ્પટન ઇમરજઝસી મેનેજમેઝટ ઓરફસમાાં પોતાના ભાગીદારો સાથે ઘપ્રનષ્ઠપણે કામ કરી 

રહ્ ાં છે. પ્રનયપ્રમત અદ્યતન માપ્રહતી માટે માપ્રહતગાર રહો અને વબેસાઇટ www.brampton.ca/COVID19 જ ઓ. 

વેબસાઇટ www.bramptontransit.com જ ઓ અથવા Twitter પર @bramptontransit ન ેઅન સરો. કોઇ િશ્નો સીધા બ્રેમ્પટન 

ટ્રાપ્રઝિટના સાંપકિ કેઝરને 905.874.2999 નાંબર પર પૂછી શકાય છે. 
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મીરડયા સાંપકિ (MEDIA CONTACT) 

સીટી ઑફ બે્રમ્પટન મલ્ટીકલ્ચરલ મીરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

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%7C7569d4b0f32c4349966b08da1e263863%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637855447559805298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAi
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/BramptonTransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C7569d4b0f32c4349966b08da1e263863%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637855447559805298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

