
 
 

 

 

 اکتوبر سے مٔوثر ہو رہی ہیں  28برامپٹن ٹرانزٹ کی خدمات میں الئی جانی والی بہتریاں مورخہ 

  

 سے کئی نئے ٹرپس اور شیڈولوں میں بہتریوں کا اطالق کرے گا۔  2019اکتوبر  28برامپٹن ٹرانزٹ  –( 2019اکتوبر  15برامپٹن، آن )

 نئے ٹرپس

ایئرپورٹ روڈ شامل  30ُزم بوویرڈ اور  505ُزم کوئین،  501نئے ٹرپس میں ہفتے کے شروع کے دنوں کے پہلے اوقات کے دوران روٹس 
ینوں کے ساتھ مالنے کے لیے روٹس جیمز پوٹر اور ٹرانزٹ کی شام کے اوقات میں چلنے والی ٹر GOہیں۔ اس کے عالوہ، مسافروں کو 

 منٹ کے ٹرپس شامل کیے جائیں گے۔  60مأونٹ پلیزنٹ پر ہفتے کے دنوں میں شام کے  26

 شیڈول میں بہتریاں

GO  :ٹرینوں کے ساتھ رابطے بڑھانے کے لیے درج ذیل روٹس پر شیڈول میں بہتریاں عمل میں الئی جائیں گی 

 ( کی جانبVillage( اور ویلج )Pleasant GO Stationسٹیشن )ا GOمأونٹ پلیزنٹ 

 6 جیمز پوٹر 

 9 ووڈن 

 26 مأونٹ پلیزنٹ 

 27 رابرٹ پارکنسن 

 28 وینلیس 

 29 ولیمز 

 55 ایلبرن مارکیل 

 60 میسی ساگا روڈ  

 ( کی جانب Brampton GO Stationسٹیشن ) GOبرامپٹن 

 1 کوئین 

 2 مین 

 35 وین ِکرک 

 25 ایڈن بٔروک 

 561 ُزم کوئین ویسٹ 

 ( کی جانبBramalea GO Stationسٹیشن ) GOبرامیال 

 13 ایون ڈیل 

 15 برامیال 

 16 سأوتھ گیٹ 

 40 سنٹرل انڈسٹریل 

 92  برامیالGO 

 



 

 

 ( کی جانبBramalea GO Stationسٹیشن ) GOمیلٹن 

 505 ُزم بوویرڈ 

اکتوبر سے قابِل  28بھی ممکن ہو، برامپٹن ٹرانزٹ استعمال کریں۔ایک ماحول دوست شہر کے طور پر، ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جہاں 
 مالحظہ کریں۔ www.bramptontransit.comاطالق ہونے والی تمام بہتریوں کو دیکھنے اور اپنا روٹ ڈھونڈنے کے لیے 

پر ٹرانزٹ کے ای  www.bramptontransit.comرانزٹ کی خبروں اور اعالنات سے فوری طور پر باخبر رہنے کے لیے برامپٹن ٹ
 پر فالو کریں۔ bramptontransit@رام انسٹاگ فیس بک، اور نیوز لیٹر کے لیے سائن اپ کریں۔برامپٹن ٹرانزٹ کو ٹوئٹر،
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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