اگلے ہفتے برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل کو عارضی طور پر بند کر دیا جائے گا
برامپٹن ،آن ( 17اکتوبر  - )2019برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل پر ریجن آف پیل کے پانی کے بڑے پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے سلسلے میں
اگلے ہفتہ بروز پیر مورخہ  21اکتوبر تا بروز جمعہ مورخہ  25اکتوبر تک شام  6بجے سے ٹرمینل کو عارضی طور پر بند کر دیا جائے گا۔
مسافر خواتین و حضرات توجہ فرمائیں کہ ٹرمینل کے اندر موجود تمام بسوں کو اور سٹیلز ایونیو کے کناروں پر ُرکنے والی بسوں کو بھی
وہاں سے ہٹا کر قریبی روڈ پر دستیاب کیا جائے گا۔ جبکہ ہورونٹیریو سٹریٹ کے کناروں پر موجود تمام بس اسٹاپ بدستور کھلے رہیں گے۔
بندش کی وجہ سے درج ذیل روٹس متاثر ہوں گے:

باونڈ
باونڈ 199 ،54 ،اور  511/511A/511Cایسٹ ٔ
 11/11Aایسٹ ٔ
• عارضی بس اسٹاپ لوبالز ( )Loblawsکے نزدیک اسٹاپ سٹیل ایونیو کی مغربی جانب میں موجود ہو گا
• مسافروں کو مین اسٹریٹ اور سٹیلز ایونیو سے الزمی طور پر کراس کرنا ہو گا

باونڈ
باونڈ اور  502نارتھ ٔ
 2نارتھ ٔ
• عارضی بس اسٹاپ مین اسٹریٹ کی مشرقی جانب بنایا جائے گا ،جو کہ برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل کے بالکل سامنے ہے
• مسافروں کو مین اسٹریٹ اور سٹیلز ایونیو سے الزمی طور پر کراس کرنا ہو گا
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• عارضی بس سٹاپ ،مین اسٹریٹ پر بس کے لیے مختص مقام پر بنایا جائے گا

باونڈ
باونڈ 57 ،56 ،53 ،اور  511/511Cویسٹ ٔ
 11/11D،4/4A/104 ،3/3Aویسٹ ٔ
• عارضی بس سٹاپ ،برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل کی مغربی جانب میں سٹیلز ایونیو کی شمالی جانب میں بنایا جائے گا جو کہ اوشیئنز فریش فوڈ
مارکیٹ کی پارکنگ کے بالکل سامنے واقع ہے۔

تعمیری کاموں کے دوران ٹرمینل کے اندر موجود کسٹمر سروس کھلی رہے گی۔
ایک ماحول دوست شہر کے طور پر ،ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جہاں بھی ممکن ہو ،برامپٹن ٹرانزٹ استعمال کریں۔ بندش اور متبادل
راستوں کے بارے میں تمام تفصیالت  www.bramptontransit.comپر دستیاب ہے۔ اپ ٹیٹس کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ کو ٹوئٹر ،فیس
بک اور انسٹاگرام  @bramptontransitپر فالو کریں۔
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