
 
 

                 
 

HMPگ ہل یٹ، مینی ک(Maghull)ڈ ی سائی کے شہر مرز(Merseyside)ور پول ی سے ذرا باہر، ل(Liverpool) ل کے ی م10 کے شہر سے
  ا ہے۔یا گیعے آمدورفت کا عمدہ انتظام کیل کے ذریز، اہم شاہراہوں اور ریفاصلے پر واقع ہے، اور موٹر و

 
 
 
 
فک الئٹس ی ہے اور ٹریں لے جاتی م(Maghull)گ ہل یں جو براہ راست می ل(Preston Road)سٹن روڈ ی پرA59 سے (Liverpool)ور پول یل
ٹ ینی کHMPں۔ یں مڑیے دائی پر جانے کے ل(School Lane)نی اور سکول ل(Eastway)سٹ وےی ا(Maghull Junction))گ ہل جنکشنیم(

  ٹر پہلے ہے۔ی م100 جنکشن سے M58ل پر، ی م½ 1بًا یف تقر طریں ہاتھ کیے داخلہ اس سڑک کے ساتھ بائیکے ل
 

 :ملک کے دوسرے حصوں سے
 پر چلے M58 تک 1ں اور جنکشن ی پر چھوڑ د26 کو جنکشن M6 پہنچا جا سکتا ہے۔ یٹ با آسانینی کHMPعے یٹ ورک کے ذریموٹر وے ن

ں ہاتھ یں داخل ہونے کا راستہ دائید خانے میں تو قی چھوڑتے ہ)وکچ( راؤنڈ اباؤٹM58سے آپ یں اور جی طرف جائی ک(Maghull)گ ہلیں۔ میجائ
  پر ہے۔

 
  ں ہے۔ی خروج نہی پر کوئ1 کے جنکشن M58ونگ کر رہے ہوں تو ی طرف سے ڈرائیور پول کیجب ل

 
 
 
 

HMPور پولیٹ، لینی ک(Liverpool)شنیٹ سٹی کے الئم سٹر(Lime Street Station) گ یبشمول م حصوں ل ہے۔ جو ملک کے تمامی م10 سے
  ۔ش کرتا ہےی پ(Connecting services)کٹنگ سروسز ین الئن اور کنیے میکے ل ہل 

۔ پھر ںین سنٹرل الئن لیر زمیز کو (One Stop Central Station)شنیون سٹاپ سنٹرل سٹ سے (Lime Street Station)شنیٹ سٹیالئم سٹر
شن یں جو سٹی لیکسیے ٹید خانے کے لی ہے۔ قی پر رکت (Maghull)گ ہلیں جو می ل(Ormskirk)ين  اومزکرک ٹر(Northern Line)ناردن الئن

  ل ہے۔ ی م½ 1سے 
 
 
 
 

   کے درميان روزانہ چلتی ہيں۔(Kennet) کينيٹ HMP سے (Liverpool) بسيں ليور پول CMT اور  (Arriva)ارائيوا
  بس کمپنيوں کے ساتھ وقت اور بس نمبر چيک کر ليں۔

   سے چلتی ہيں اور کمپليکس کے اندر رکتی ہيں۔(Liverpool)، ليور پول (Sir Thomas Street)بسيں سر تھامس سٹريٹ تمام 
 
 
 
 
 
 
 
د خانے کے سفر کے ی ق(Manchester Airport) اور مانچسٹر ائر پورٹ(Liverpool John Lennon Airport)نن ائرپورٹیور پول جان لیل
 National)سیکسپریشنل ای ہے اور نی سے چلت(John Lennon Airport)نن ائر پورٹی ٹرنسپورٹ جان لی مقامں۔یے آسان فاصلے کے اندر ہیل

Express)مانچسٹر ائرپورٹيں کوچ (Manchester Airport)ور پولی سے ل(Liverpool) ں جہاں آپ ی ہیک سروس چالتی سنٹر تک ای سٹ
 ں۔یکٹ کر سکتے ہی سروسز کے ساتھ کنی مقامیدوسر

 
 
 
 
 

 0345 484950      (Mersyrail))لی ریبشمول مرز( (British Rail)لیبرٹش ر
 1733 525 0151       ںی بس(Arriva)وایاروائ

CMT3118 523 0151        ںی بس 
 0151 236 7676       (Merseytravel)ولی ٹریمرز
 808080 0990      يں کوچ(National Express)سیکسپریشنل این

 0161 489 3000      (Manchester Airport)ٹمانچسٹر ائرپور
 0151 288 4000    (Liverpool John Lennon Airport)نن ائر پورٹیور پول جان لیل
 0151 708 7080    (Liverpool)ور پولی، ل(Liverpool Cabs)بزیور پول کیل
 0151 526/525/922/921/521 5050     (Maghull)گ ہلی، م(Blue Line Taxis)زیکسیو الئن ٹیبل
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