
 
 

 

 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਵੇਾ ਸਧੁਾਰ 3 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਲਾਗ ੂਹਣੋਗ ੇ

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਅਗਸਤ, 2019) – 3 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਸਮਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕਈ 

ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦ ੋਨਵੇਂ ਰੂਟ – 28 ਵੌਨਲੈਸ (28 Wanless) ਅਤੇ 81 ਮੇਫੀਲਡ ਵੈਸਟ (81 Mayfield West) – ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਜਵਸ, 

50A ਗੋਰ ਰੋਡ (50A Gore Road) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।   
 

ਰੂਟ 28 ਵਨੌਲੈਸ 

 

ਰੂਟ 28 ਵੌਨਲੈਸ ਵਧਦੇ ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ (Mount Pleasant) ਨੇਬ੍ਰਹੁਿੱ ਡ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੌਨਲੈਸ ਡਰਾਈਵ (Wanless Drive) ਦ ੇਦਿੱਖਣ ਵਿੱਲ, 

ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (Mount Pleasant GO Station) ਤੋਂ ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਸਟਰੀਟ (Hurontario Street) ਤਿੱਕ ਚਿੱ ਲੇਗਾ। ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ ਜਵਿੱ ਚ 

ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਟਸ – ਰੂਟ 26 ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ ਅਤੇ 27 ਰੋਬ੍ਰਟ ਪਾਰਜਕਨਸਨ – ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਵੀਕੈਂਡ ਸੇਵਾ ਦ ੇਨਾਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਿੱ ਧ ਸੇਵਾ ਕਵਰੇਜ ਮੁਹਿੱਈਆ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਕਰਮਬ੍ਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਰੂਟ 81 ਮੇਫੀਲਡ ਵਸੈਟ 

 

ਰੂਟ 81 ਮੇਫੀਲਡ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਕੈਲੇਡਨ (Caledon) ਤਿੱਕ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਊਥਫੀਲਡਸ ਜਵਲੇਜ (Southfields Village) ਨੇਬ੍ਰਹੁਿੱਡ 

ਜਵਿੱ ਚ ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ (Kennedy Road) ਤ,ੇ ਸੈਂਡਲਵੁਿੱ ਡ ਲੂਪ (Sandalwood Loop) ਅਤੇ ਜਨਊਹਾਊਸ ਬ੍ੁਲੇਵਾਰਡ/ਬ੍ੋਨੀਗਲੈਨ ਫਾਰਮ (Newhouse 

Boulevard/Bonnieglen Farm) ਦ ੇਜਵਚਕਾਰ ਚਿੱ ਲੇਗਾ। 
 

ਰੂਟ 50A ਗੋਰ ਰਡੋ 

 

ਰੂਟ 50A ਗੋਰ ਰੋਡ ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਈਡਰਜਸ਼ਪ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦ ੇਸਜਹਯੋਗ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕ,ੇ 

ਕਾਰਜਜਦਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਧ ਵਰਤੋਂ ਦ ੇਸਮੇਂ, ਹੰਬ੍ਰ ਕਾਲੇਜ (Humber College) ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਈਡਰਜਸ਼ਪ। ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਟਰਪਾਂ ਕਾਰਜਜਦਨ ਦ ੇਸਵੇਰ ਦ ੇ

ਵਿੱ ਧ ਵਰਤੋਂ ਦ ੇਸਮੇਂ, ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) ਅਤੇ ਹੰਬ੍ਰ ਕਾਲੇਜ ਦ ੇਜਵਚਕਾਰ ਚਿੱਲਣਗੀਆਂ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਾਈਡਰਜਸ਼ਪ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਸਜਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ 

ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਾਰਜਜਦਨਾਂ ਨੰੂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, 502 ਼ਿੂਮ ਮੇਨ (502 Züm Main) ਤ ੇਨਵੀਂ ਸਿੱਤ-ਜਮੰਟ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਅਤੇ 

501A/501C ਼ਿਮੂ ਕਵੀਨ (501A/501C Züm Queen) ਤ ੇਯੌਰਕ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ (York University) ਤੋਂ ਪੰਜ-ਜਮੰਟ ਸੇਵਾ ਵੈਸਟਬ੍ਾਊਂਡ। 
 

ਸਮਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਪਰੀਜਵਊ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰੂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ www.bramptontransit.com ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ – ਰੀਡ ਐਡਂ ਰਾਈਡ (Read & Ride) – ਇਸਦੀਆਂ ਕਲਾਰਕ (Clark) ਅਤੇ ਸੈਂਡਲਵੁਿੱ ਡ 

(Sandalwood) ਫੈਜਸਜਲਟੀਜ ਜਵਖੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਕੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੀਡ ਐਡਂ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਰਾਈਡਰ ਗਾਈਡ 

(Rider Guide) (ਜਸਸਟਮ ਮੈਪ) 26 ਅਗਸਤ ਦ ੇਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗਾ।   
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਆਗਾਮੀ ਸੇਵਾ ਸੋਧਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 26 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤਿੱਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਜਵਖੇ 

ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਸਤੰਬ੍ਰ ਦ ੇਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੰੂ 905.874.2999 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ। 
 

www.bramptontransit.com ਤ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦ ੇਈ-ਜਨਊ਼ਿਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਿੱ ਪ ਕਰਕ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਬੰ੍ਧੀ ਖਬ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ 

ਬ੍ਾਰੇ ਤਾ਼ਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੰੂ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram @bramptontransit ਤ ੇਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਜਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਜਜਕ ਕਜਮਉਜਨਕੇਸ਼ਨ  

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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