
 

 
 

 

 

 سمتبر سے برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں الگو ہونے والی تبدیلیاں 6مورخہ  

  

سے، برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں کچھ تبدیلیاں الئی جا رہی ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا   ستمبر  6بروز منگل،   – (2022اگست   15برامپٹن، آن )
 سکے کہ ہمارا ٹرانزٹ سسٹم لوگوں کو مٔوثر طریقے سے شہر میں ان کی منازل تک پہنچاتا رہے۔ 

 
 ر یں گے:درج ذیل روٹس پر سروس کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے اور یہ سروس کی ترمیم شدہ سطحوں پر کام ک

• 501C  کے ذریعے( 407زوم کوئین، برامیلیہ ٹرمینل سے یارک یونیورسٹی تک صرف )ہائی وے 
o  :)منٹ  7.5صبح رش کے اوقات میں، ایسٹ باؤنڈ کی جانب کثرت )برامیلیہ ٹرمینل سے یارک یونیورسٹی 

 پر روانہ ہو گا۔  6:23ٹرپ برامیلیہ ٹرمینل سے صبح  501Cپہال ایسٹ باؤنڈ  ▪
 پر روانہ ہو گا۔  10:55ٹرپ برامیلیہ ٹرمینل سے دن  501Cآخری ایسٹ باؤنڈ  ▪

o  :)منٹ  6شام کو رش کے اوقات میں، ویسٹ باؤنڈ کی جانب کثرت )یارک یونیورسٹی سے برامیلیہ ٹرمینل 
 پر روانہ ہو گا۔  2:30ٹرپ یارک یونیورسٹی سے دن  501Cپہال ویسٹ باؤنڈ   ▪
 پر روانہ ہو گا۔  7:12ٹرپ یارک یونیورسٹی سے شام  501Cؤنڈ  آخری ویسٹ با ▪

  زوم کوئین ویسٹ  561 •
 چنگواکوسی ایکسپریس  104 •

 درج ذیل روٹس پر سروس کو مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا: 

• 199 UTM ایکسپریس 
  ئی رائیڈ سکول اسپیشلز آ  217-200روٹس  •

 )بشمول دوران ہفتہ اور اختتام ہفتہ(:درج ذیل روٹس تاحکم ثانی منسوخ رہیں گے 
  

• 501A ( 501/501زوم کوئینC )چلتا رہے گا 
• 18B ( 18ڈکسی   )ڈکسی چلتا رہے گا 
 ہرٹ لیک  21 •
 فنانشل ڈرائیو 58 •
 GOبرامیال  92 •
 ِڈکسی ایکسپریس 185 •

 
 یہاں کلک کریں۔  نظام االوقات کی مکمل تبدیلیوں اور روٹ کے بارے میں معلومات کے لیے

 
 www.triplinx.caپر کال کریں یا مالحظہ کریں:  905.874.2999اپنے اگلے سفر کا منصوبہ بنانے کے لیے ہمارے کنٹیکٹ سنٹر کو 

  
وسائل کی دستیابی اور سواریوں کی تعداد کی نگرانی جاری رہے گی اور برامپٹن ٹرانزٹ ممکنہ حد تک جلد از جلد تمام سروسز کو بحال کر 

 دے گا۔ 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.triplinx.ca/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|fb218c1fd89745e322e208da7eefed02|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637961866218439368|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=9tl2y4gR7knvQEgZWyGivuJx+F6TotR9HDNrtoSQhZc=&reserved=0


 

 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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