
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਰਿਟੀ 1 ਿਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਜਰੁਗਾਂ ਲਈ $15 ਦ ੇਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਪਾਿ ਦੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤ ਕਰਗੇੀ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (5 ਜੁਲਾਈ, 2019) – ਅੱਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਦ ੇਵੱਲੋਂ , ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ 

ਬਜਰੁਗਾਂ ਲਈ $15 ਦ ੇਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਪਾਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। 

ਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਿੇਵਾ ਰਦੰਦੇ ਿੋਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ (Brampton Transit) 65 ਿਾਲ ਅਤੇ 
ਇਿਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ $15 ਦਾ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਕ ਪਾਿ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਕ ਪਾਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਦ ੇਿਾਰੇ 

ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰਵਖੇ 6 ਅਗਿਤ ਤੋਂ ਰਵਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ 1 ਿਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਪਾਿ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ। 

6 ਅਗਿਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਬਜਰੁਗਾਂ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਿੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਡੀ. (ID) ਕਾਰਡ, PRESTO ਕਾਰਡ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਿੀਨੀਅਰਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ (Seniors Brampton Transit) ਪਾਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਿਟੀ ਿਾਲ (City Hall) ਅਤੇ 
ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) ਰਵਖੇ ਅਿਥਾਈ ਿਥਾਨ ਖੋਲਹੇਗੀ। 

ਮਾਰਿਕ ਪਾਿ ਨਾਲ ਬਜੁਰਗ ਉਿ ਕੈਲੰਡਰ ਮਿੀਨੇ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਿੀਰਮਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਿਕਣਗੇ। ਟਰਾਂਰਜਟ ਪਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬਜੁਰਗਾਂ 
ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਬਜੁਰਗ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਅਤੇ PRESTO ਕਾਰਡ ਿੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਿੈ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ $1 ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਕਰਾਇਆ ਵੀ 1 ਿਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ PRESTO ‘ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਿੋਵੇਗਾ। ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਨਯਰਮਤ 

ਿਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਿਕ ਪਾਿ ਿੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੇ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਟਰਾਂਰਜਟ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਿੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ (Brampton 2040 Vision) ਲਈ ਟਰਮ ਆਫ 

ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰੀਟੀਜ (Term of Council Priorities) ਤ ੇਅਧਾਰਰਤ, ਿਟਾਫ 2020 ਦੀ ਬਜਟ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰਰਪੋਰਟ 

ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਿ ਰਵੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬਜਰੁਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਕਰਾਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦ ੇਰਵਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੇ। 
 

ਪੂਰੇ ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (click here)। 
 

ਿਵਾਲੇ 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ2040 ਰਵਜਨ ਅਤੇ ਿਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦ ੇਰਨਰਮਾਣ ਦ ੇਪਰਤੀ ਆਪਣ ੇਿਫਰ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ, ਅਿੀਂ ਨਾ ਰਿਰਫ਼ ਕੁਸ਼ਲ ਟਰਾਂਰਜਟ ਿੇਵਾ, 
ਬਲਰਕ ਡਰਾਈਰਵੰਗ ਲਈ ਭਰੋਿੇਯੋਗ ਰਵਕਲਪ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਿਾਂ। ਿਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ 2020 ਰਵੱਚ ਬਜਰੁਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਰਜਟ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਦਾ ਿੈ। ਿਾਡੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਿੀ ਮੁਨਾਿਬ ਿੈ ਰਕ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਟਰਾਂਰਜਟ ਪਾਿਾਂ ‘ਤ ੇਬਰੇਕ ਰਮਲੇ।” 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/Fares/Pages/Senior-Fares.aspx


 

 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਿਮੱੁਚੀ ਿੇਵਾ ਕੁਆਰਲਟੀ ਅਤੇ ਗਾਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦ ੇਪਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਜਰੁਗਾਂ ਲਈ ਇਿ ਨਵਾਂ 
ਪਾਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਿਾਡੇ 2019 ਦ ੇਕਿਟਮਰ ਚਾਰਟਰ ਰਵੱਚ ਕਈ ਆਈਟਮਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ 
ਿਾਡੇ ਬਜਰੁਗ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਟਰਾਂਰਜਟ ਦੀ ਿਵਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਡੀਆਂ ਬੱਿਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਿਿੂਲਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।”  

- ਐਲੇਕਿ ਰਮਲੋਜੇਰਵਕ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਟਰਾਂਰਜਟ  

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ 2050 ਤੱਕ ਰਿਟੀ ਰਵੱਚ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨਿਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੰੂ 80% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿੈ। 
ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰਧੀ ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਰਬਿਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਇਿ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਿੈ – ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਰਜਟ ਰਵੱਚ ਿਫ਼ਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਨਰਭਰਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਓ। $15 ਦ ੇਨਵੇਂ ਮਾਰਿਕ ਪਾਿ ਨਾਲ, ਮੈਂ 
ਿਾਡੇ ਬਜਰੁਗਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਰਕ ਉਿ ਘਰੋਂ ਬਾਿਰ ਰਨਿੱਕਲ ਕੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਜੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਇਿ ਇਿ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਰਵਚਾਰ ਕਰਨ 

ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਿੈ ਰਕ ਤੁਿੀਂ ਸ਼ਰਿਰ ਰਵੱਚ ਰਕਵੇਂ ਿਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਿੋ।” 

-       ਕਾਉਂਿਲਰ ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

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

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

