ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ੰ ਦ ਰਹੇਗਾ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (17 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2019) – ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੇ ਵਾਟਰ ਮੇਨ ਰਰਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ,
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ (Brampton Gateway Terminal), ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ, 21 ਅਕਤਬ੍ੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 25 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, ਸ਼ਾਮ 6
ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ ਬ੍ੰ ਦ ਰਹੇਗਾ।
ਸਵਾਰੀਆਂ ਰਿਆਨ ਦੇਣ ਰਕ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਰਥਤ ਅਤੇ ਸਟੀਲਸ ਅਵੈਰਨਊ (Steeles Avenue) ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਣੀ
ਲੇ ਨ (ਲੇ -ਬ੍ਾਇ ਲੇ ਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਥਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ੁੱ ਸ ਸਟੌਪ ਬ੍ੰ ਦ ਰਰਹਣਗੇ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਮੜ੍ ਸਥਾਰਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੋਨਟੈਰੀਓ ਸਟਰੀਟ (Hurontario
Street) ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਣੀਆਂ ਲੇ ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਥਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ੁੱ ਸ ਸਟੌਪ ਖੁੱ ਲਹੇ ਰਰਹਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਬ੍ੰ ਦ ਰਰਹਣ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਰਦੁੱ ਤੇ ਰੂਟਸ ਪਰਭਾਰਵਤ ਹੋਣਗੇ:
11/11A ਈਸਟਬ੍ਾਊਂਡ, 54, 199 ਅਤੇ 511/511A/511C ਈਸਟਬ੍ਾਊਂਡ
• ਅਸਥਾਈ ਬ੍ੁੱ ਸ ਸਟੌਪ, ਲੋ ਬ੍ਲਾੁੱਜ (Loblaws) ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟੀਲਸ ਅਵੈਰਨਊ ਦੇ ਦੁੱ ਖਣ ਵੁੱ ਲ ਸਰਥਤ ਹੋਵੇਗਾ
• ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ (Main Street) ਅਤੇ ਸਟੀਲਸ ਅਵੈਰਨਊ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੋਗਾ

2 ਨੌਰਥਬ੍ਾਊਂਡ ਅਤੇ 502 ਨੌਰਥਬ੍ਾਊਂਡ
• ਅਸਥਾਈ ਬ੍ੁੱ ਸ ਸਟੌਪ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਪੂਰਬ੍ ਵੁੱ ਲ ਸਰਥਤ ਹੋਣਗੇ, ਰਸੁੱ ਿੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
• ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲਸ ਅਵੈਰਨਊ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੋਗਾ
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• ਅਸਥਾਈ ਬ੍ੁੱ ਸ ਸਟੌਪ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਰਸਰਫ਼ ਬ੍ੁੱ ਸ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਣੇ ਭਾਗ ਰਵੁੱ ਚ ਸਰਥਤ ਹੋਣਗੇ

3/3A, 4/4A/104, 11/11D ਵੈਸਟਬ੍ਾਊਂਡ, 53, 56, 57, and 511/511C ਵੈਸਟਬ੍ਾਊਂਡ
• ਅਸਥਾਈ ਬ੍ੁੱ ਸ ਸਟੌਪ, ਓਸ਼ੀਨਜ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟ (Ocean’s Fresh Food Market) ਦੇ ਪਾਰਰਕੰ ਗ ਲੌ ਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ
ਦੇ ਪੁੱ ਛਮ ਵੁੱ ਲ, ਸਟੀਲਸ ਅਵੈਰਨਊ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੁੱ ਲ ਸਰਥਤ ਹੋਣਗੇ

ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਖੁੱ ਲਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਰਹਰ (Green City) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਰਜੁੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton
Transit) ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ। ਬ੍ੰ ਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬ੍ਦਲੇ ਗਏ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ www.bramptontransit.com ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹਨ। ਅੁੱ ਪਡੇਟਸ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ
ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੂੰ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram @bramptontransit ਤੇ ਫਾੁੱਲੋ ਕਰੋ।
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