ત્વરિત જાહેિાત માટે

મે 12, 2019 થી બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ PRESTO માાં પુખ્ત ઉંમિની વ્યન્તતઓ માટે ભાડામાાં ફેિફાિો

પુખ્ત ઉંમિના ઉતારુઓ માટે ભાડામાાં ફેિફાિથી ભાંડોળ સેવા સુધાિાઓ અને ન્વસ્તિણમાાં મદદ મળશે.
બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરિયો (એન્િલ 12, 2019) – કાઉન્ઝસલે બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટની PRESTO સર્વિસમાાં મે 12 થી શરૂ કિીને પુખ્ત ઉંમિની
વ્યન્તતઓ માટે ભાડામાાં ફેિફાિ કિવાની ભલામણ માંજૂિ કિી છે .

િોકડ ભાડુ,ાં બીજા બધાાં PRESTO વર્ગીકિણો (બાળકો, જુ વાનો અને વડીલો) અને GO co-fare આ ફેિફાિથી િભાન્વત થશે નહીં.
PRESTO પુખ્ત ઉંમિની વ્યન્તતઓના ભાડામાાં નીચેના ફેિફાિો લાર્ગુ થશે.
પુખ્ત ઉંમિની વ્યન્તત

હાલનુાં ભાડુાં

મે 12, 2019

PRESTO

$3.00

$3.10

$33.00

$ 34.00

$124.00

$128.00

e-Purse (િવાસ દીઠ)
PRESTO
અઠવારડક પાસ
PRESTO
માન્સક પાસ

ભાડામાાં ફેિફાિથી વર્િ 2019 માાં $1.1 ન્મન્લયન જે ટલી વધાિાની આવક ઊભી થવાનો લક્ષયાાંક છે અને તેનાથી બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટને ન્વન્વધ
સેવા સુધાિાઓ અને ન્વસ્તિણ માટે નાણાાંની જોર્ગવાઇ કિવામાાં મદદ મળશે, જે માાં સામેલ છે :


2019 માાં ફ્લીટમાાં પાાંચ 60 ફૂટની કલાત્મક અને સાત 40 ફૂટની પિાંપિાર્ગત બસો ઉમેિવી.



આ વર્ે વધાિાના 81,000 સેવા કલાકો પૂિા પાડવા.

બ્રેમ્પટનના વડીલો માટે ભાડામાાં ઘટાડાઓની િરિયા ચાલુ છે . બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ આ વર્િના અાંતે/2020 ની શરૂઆતમાાં $15 નાાં માન્સક
સીન્નયસિ પાસીસ શરૂ કિવા કાયિિત છે .
બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ પિ વધુ માન્હતી માટે, વેબસાઇટ www.bramptontransit.com જુ ઓ.

અવતિણ (તવૉટ):
“અમાિી અગ્રતા સુિન્િત અને ભિોસાપાત્ર ટ્રાન્ઝિટ સર્વિસ પૂિી પાડવાની છે . આપણી િાઇડિન્શપમાાં વૃન્ધધથી, અમે અમાિા રૂટ્સમાાં વધાિે
બસો અને પુનિાવતિન દિ ઉમેિવા પિ ધ્યાન કેન્ઝિત કિી િહ્યા છીએ જે થી અમાિી સેવાનો ઉપયોર્ગ કિતી વખતે વધાિે સાિો ગ્રાહક અનુભવ પૂિો

પાડી શકાય. ભાડામાાં આ વધાિાથી એ ખાતિી કિાવવામાાં મદદ મળશે કે આપણાાં િવાસીઓ પાસે પોતાની િોજીંદી અવિજવિ કિવામાાં વધાિે
સાિા ન્વકલ્પો ઉપલબ્ધ થાય.”
-

ઍલેતસ ન્મલોજે ન્વક (Alex Milojevic), જનિલ મેનજ
ે િ, બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ
-30-

અમને Twitter, Facebook, અને Instagram પિ અનુસિો. વધુ માન્હતી www.brampton.ca પિ મેળવો.

ન્મરડયા સાંપકિ:
મોન્નકા દુગ્ર્ગલ
કોઓર્ડિનેટિ, ન્મરડયા એઝડ કમ્યુન્નટી એંર્ગેજમેઝટ
વ્યૂહાત્મક સાંવાદ
સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

