
 

 
 

 

 

6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਵੇਾ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਅਗਸਤ, 2022) – ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜਸਸਟਮ, ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਿੱਖ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਸੇਵਾ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।  

ਹਠੇਾਂ ਜਲਖ ੇਰ ਟਾਂ ਤ ੇਸਵੇਾ ਜਿਰ ਸ਼ਰੁ  ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਅਤ ੇਬਿੱਸਾਂ ਸੰਸ਼ਜੋਿਤ ਸਵੇਾ ਲੈਵਲਾਂ ਤ ੇਚਿੱਲਣਗੀਆ:ਂ 

• 501C ਼ਿ ਮ ਕਵੀਨ (501C Züm Queen), ਜਸਰਿ ਬਰੈਮਲੀ ਟਰਮੀਨਲ (Bramalea Terminal) ਤੋਂ ਯੌਰਕ ਯ ਨੀਵਰਜਸਟੀ (York 

University) ਤਿੱਕ (ਹਾਈਵ ੇ407 (Highway 407) ਤੋਂ ਹੋ ਕ)ੇ 

o ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਵਅਸਤ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਪ ਰਬ ਵਿੱਲ ਦੀ ਿਰੀਕਵੈਂਸੀ (ਬਰੈਮਲੀ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਯੌਰਕ ਯ ਨੀਵਰਜਸਟੀ): 7.5 ਜਮੰਟ 

▪ ਪਜਹਲੀ ਪ ਰਬ ਵਿੱਲ ਦੀ 501C ਜਟਰਪ ਰਵਾਨਗੀ ਬਰੈਮਲੀ ਟਰਮੀਨਲ ਸਵੇਰ ੇ6:23 ਵਜ ੇ

▪ ਆਖਰੀ ਪ ਰਬ ਵਿੱਲ ਦੀ 501C ਜਟਰਪ ਰਵਾਨਗੀ ਬਰੈਮਲੀ ਟਰਮੀਨਲ ਸਵੇਰੇ 10:55 ਵਜ ੇ

o ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਵਅਸਤ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛਮ ਵਿੱਲ ਦੀ ਿਰੀਕਵੈਂਸੀ (ਯੌਰਕ ਯ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਤੋਂ ਬਰੈਮਲੀ ਟਰਮੀਨਲ): 6 ਜਮੰਟ 

▪ ਪਜਹਲੀ ਪਿੱਛਮ ਵਿੱਲ ਦੀ 501C ਜਟਰਪ ਰਵਾਨਗੀ ਯੌਰਕ ਯ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੁਪਜਹਰ ਬਾਅਦ 2:30 ਵਜ ੇ

▪ ਆਖਰੀ ਪਿੱਛਮ ਵਿੱਲ ਦੀ 501C ਜਟਰਪ ਰਵਾਨਗੀ ਯੌਰਕ ਯ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਸ਼ਾਮ 7:12 ਵਜ ੇ

• 561 ਼ਿ ਮ ਕਵੀਨ ਵੈਸਟ (561 Züm Queen West)   

• 104 ਜਚੰਗਕ ਼ਿੀ ਐਕਸਪਰੈਸ (Chinguacousy Express) 

ਹਠੇਾਂ ਜਲਖ ੇਰ ਟਾਂ ਤ ੇਪ ਰੇ ਸਵੇਾ ਲੈਵਲਾਂ ਤੇ ਬਿੱਸਾਂ ਚਿੱਲਣਗੀਆ:ਂ 

• 199 ਯ .ਟੀ.ਐਮ. ਐਕਸਪਰੈਸ (199 UTM Express) 

• ਰ ਟਸ 200-217 ਆਈਰਾਈਡ ਸਕ ਲ ਸਪੈਸ਼ਲਸ (200-217 iRide School Specials)  

ਹਠੇਾਂ ਜਲਖ ੇਰ ਟ, ਅਗਲੇ ਨੋਜਟਸ ਤਿੱਕ ਰਿੱਦ ਰਜਹਣਗ ੇ(ਕਾਰਜਜਦਨ ਅਤ ੇਵੀਕੈਂਡਸ ਸਮਤੇ):  

• 501A ਼ਿ ਮ ਕਵੀਨ (501A Züm Queen) (501/501C ਹਣੁ ਵੀ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ) 

• 18B ਜਡਕਸੀ (18B Dixie) (18 ਜਡਕਸੀ ਹਣੁ ਵੀ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ) 

• 21 ਹਾਰਟ ਲੇਕ (21 Heart Lake) 

• 58 ਿਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵ (58 Financial Drive) 

• 92 ਬਰੈਮਲੀ ਗੋ (92 Bramalea GO) 

• 185 ਜਡਕਸੀ ਐਕਸਪਰੈਸ (185 Dixie Express) 

ਸ਼ੈਜਡਊਲ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸ ਚੀ ਅਤੇ ਰ ਟ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਿੱ ਥੇ ਕਜਲਿੱ ਕ ਕਰ ੋ(click here)। 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx


 

 

ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਟਰਪ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Brampton Transit Contact Centre) ਨ ੰ  905.874.2999 ਤੇ 

ਿੋਨ ਕਰ ੋਜਾਂ www.triplinx.ca ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਵਸੀਲਾ ਉਪਲਬਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਈਡਰਜਸ਼ਪ ਦਾ ਜਨਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਜਸਟੀ ਆਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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