
 
 

 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜ ਿੱ ਚ ਸ ੇਾ ਸਧੁਾਰ 28 ਅਕਤਬੂ੍ਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਣੋਗ ੇ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2019) – 28 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (Brampton Transit), ਕਈ ਨ ੀਆਂ 
ਜਟਰਿੱ ਪਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਜ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।  

ਨ ੀਆਂ ਜਟਰਿੱ ਪਸ 

ਨ ੀਆਂ ਜਟਰਿੱ ਪਸ ਜ ਿੱ ਚ, ਰੂਟਸ 501 ਼ਿਮੂ ਕ ੀਨ (501 Züm Queen), 505 ਼ਿਮੂ ਬ੍ੋ ੇਅਰਡ (505 Züm Bovaird), ਅਤੇ 30 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ (30 

Airport Road) ਤ ੇਕਾਰਜਜਦਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ ੇਰੇ ਜਲਦੀ ਦੀਆਂ ਜਟਰਿੱ ਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, 60-ਜਮੂੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਜਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜਟਰਿੱ ਪਸ, 

ਗੋ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (GO Transit) ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਟਰੇਨਸ ਦੀਆਂ ਸ ਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਜੁੜਨ ਜ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰੂਟਸ 6 ਜੇਮਸ ਪੌਟਰ (6 James Potter) ਅਤੇ 
26 ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ (26 Mount Pleasant) ਜ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਜ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ 

ਗੋ ਟਰੇਨਸ (GO Trains) ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਜ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: 

ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ ਗ ੋਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ ਲੇਜ (Mount Pleasant GO Station and Village) ਤਿੱਕ 

 6 ਜੇਮਸ ਪੌਟਰ 

(6 James Potter) 

 9  ੋਡਨ  

(9 Vodden) 

 26 ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ 

(26 Mount Pleasant) 

 27 ਰੋਬ੍ਰਟ ਪਾਰਜਕਨਸਨ 

(27 Robert Parkinson) 

 28  ਾਨਲੈਸ  

(28 Wanless) 

 29 ਜ ਲੀਅਮਸ 

(29 Williams) 

 55 ਐਲਬ੍ਰਨ ਮਾਰਕੇਲ  

(55 Elbern Markell) 

 60 ਜਮਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ 

(60 Mississauga Road)  

 



 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗ ੋਸਟਸ਼ੇਨ (Brampton GO Station) ਤਿੱ ਕ 

 1 ਕ ੀਨ  

(1 Queen) 

 2 ਮੇਨ 

(2 Main) 

 24  ਾਨ ਜਕਰਕ 

(24 Van Kirk) 

 25 ਐਡਨਬ੍ੂਕ 

(25 Edenbrook) 

 561 ਼ਿੂਮ ਕ ੀਨ  ੈਸਟ 

(561 Züm Queen West) 

ਬ੍ਰਮੈਲੀ ਗ ੋਸਟੇਸ਼ਨ (Bramalea GO Station) ਤਿੱ ਕ 

 13 ਅ ੋਨਡੇਲ 

(13 Avondale) 

 15 ਬ੍ਰੈਮਲੀ 
(15 Bramalea) 

 16 ਸਾਊਥਗੇਟ 

(16 Southgate) 

 40 ਸੈਂਟਰਲ ਇੂੰਡਸਟਰੀਅਲ 

(40 Central Industrial) 

 92 ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਗੋ  
(92 Bramalea GO) 

ਮਾਲਟਨ ਗ ੋਸਟੇਸ਼ਨ (Malton GO Station) ਤਿੱ ਕ 

 505 ਼ਿਮੂ ਬ੍ੋ ੇਅਰਡ  

(505 Züm Bovaird) 

ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਜਹਰ (Green City) ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਅਸੀਂ ਜਨ ਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਜਜਿੱ ਥੇ ਸੂੰਭ  ਹੋ ੇ, ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ। 
ਅਜਜਹੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ  ੇਖਣ ਲਈ, ਜੋ 28 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਪਤਾ ਕਰਨ 

ਲਈ www.bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ। 

www.bramptontransit.com ਤ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦ ੇਈ-ਜਨਊਜਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਿੱ ਪ ਕਰਕ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਖਬ੍ਰਾਂ ਅਤ ੇਐਲਾਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ 

ਤਾ਼ਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੂੂੰ  Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram @bramptontransit ਤ ੇਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। 

   

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C7933482ebb5843686a4308d7517aec78%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637067461570266541&sdata=Bk6HNwYgHfAJ%2BeJcNNbO2b1BXzCALavCP6%2F2bVVaprE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C7933482ebb5843686a4308d7517aec78%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637067461570276539&sdata=BffAcqxvJ98jdO23B05KvvXxmynvDcYq03hGpKU7LjY%3D&reserved=0
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ  

ਮੋਜਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਜਜਕ ਕਜਮਉਜਨਕੇਸ਼ਨ  

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

  
  

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

