
 

 
 

 

 

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ સર્વિસમાાં સપ્ટમે્બર 6 થી અમલી બનતા ફરેફારો 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરરયો (ઓગસ્ટ 15, 2022) – બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ સર્વિસ પોતાની ટ્રાન્ઝિટ ન્સસ્ટમ શહેરની આસપાસ લોકોને કાયિક્ષમ રીતે હેરફેર કરાવવાન ાં 

ચાલ  હોવાની ખાતરી કરવા માંગળવાર, સપ્ટેમ્બર 6 થી નીચેના ફેરફારો અમલમાાં મૂકશ.ે 

 

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

• 501C િ મ ક્વીન - બ્રેમલી ટર્મિનલથી ફક્ત યોકિ ય ન્નવર્સિટી (હાઇવે 407 મારફતે) 

o સવારે (AM) પીક પવૂિ તરફની (ઇસ્ટ-બાઉઝડ) રિક્વઝસી (બ્રેમલી ટર્મિનલથી યોકિ ય ન્નવર્સિટી): 7.5 ન્મન્નટ ે

▪ પહેલી ઇસ્ટ તરફની 501C રટ્રપ બ્રેમલી ટર્મિનલથી સવારે 6:23 કલાકે ઊપડશ ે

▪ છેલ્લી ઇસ્ટ તરફની 501C રટ્રપ બ્રેમલી ટર્મિનલથી સવારે 10:55 કલાકે ઊપડશ ે

o બપોરે (PM) પીક પન્ચચમ તરફની (વેસ્ટ-બાઉઝડ) રિક્વઝસી (યોકિ ય ન્નવર્સિટીથી બ્રેમલી ટર્મિનલ): 6 ન્મન્નટ ે

▪ પહેલી વેસ્ટ તરફની 501C રટ્રપ યોકિ ય ન્નવર્સિટીથી બપોરે 2:30 કલાકે ઊપડશ ે

▪ છેલ્લી વસે્ટ તરફની 501C રટ્રપ યોકિ ય ન્નવર્સિટીથી સાાંજે 7:12 કલાકે ઊપડશ ે

• 561 િ મ ક્વીન વસે્ટ   

• 104 ચચાંગક સી એક્સપ્રેસ 

નીચ ેજણાવલેા રૂટ્સ પણૂિ સર્વિસ સ્તરો સાથ ેફરીથી શરૂ થશ:ે 

• 199 UTM એક્સપ્રેસ 

• રૂટ્સ 200-217 iRide (આઇ-રાઇડ) સ્કૂલ સ્પેન્શયલ્સ  

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

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

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

• 21 હાટિ લૅક 

• 58 ફાઇનાન્ઝસયલ ડ્રાઇવ 

• 92 બ્રેમલી GO 

• 185 રડક્સી એક્સપ્રેસ 

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

 

તમારી આગામી રટ્રપન ાં આયોજન કરવા અમારા કોઝટેક્ટ સેઝટરનો સાંપકિ 905.874.2999 નાંબર પર કરો અથવા વેબસાઇટ www.triplinx.ca જ ઓ 

 

સાંસાધનની ઉપલબ્ધતા અને સવારીઓની સાંખ્યા પર દેખરેખ ચાલ  રહ ેછે અને બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ વહેલામાાં વહલેી તકે સર્વિસીસ ફરીથી ચાલ  કરશે. 
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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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.triplinx.ca/&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cfb218c1fd89745e322e208da7eefed02%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637961866218439368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjo
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

