ત્વરિત જાહેિાત માટે

સીટી આિંભે છે સપ્ટેમ્બિ 1ના િોજ બુઝુર્ગો માટે $15નો બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝઝટ પાસ
બ્રૅમ્પટન, ઓઝટારિયો (05 જુ લાઈ 2019) – આજે બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉન્ઝસલ વતી મેયિ પેરટ્રક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) દ્વાિા
$15 ન્સન્નયસસ બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝઝટ પાસની જાહેિાત કિવામાં આવી.

દેશનાં સૌથી ઝડપી ન્વકાસ પામતા શહેિને સેવા આપવાના ભાર્ગ તિીકે બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝઝટ બ્રૅમ્પટન ન્નવાસી 65ની વય કે વધુનાં
બુઝુર્ગો માટે રડસ્કાઉઝટ સાથેના $15 માન્સક પાસનો આિંભ કિી િહ્યા છે . રડસ્કાઉઝટ સાથેના માન્સક પાસનું વેચાણ તમામ બ્રૅમ્પટન
ટ્રાન્ઝઝટ ટર્મસનલો અને સવલતો ખાતે ઑર્ગસ્ટ 6ના િોજથી શરૂ થશે અને બુઝુર્ગો પોતાના રડસ્કાઉઝટ સાથેના પાસનો ઉપયોર્ગ સપ્ટેમ્બિ 1થી
કિી શકશે.
ઑર્ગસ્ટ 6થી બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ સીટી હૉલ અને ગોર મેડોિ કમ્યુન્નટી સેંટર ખાતે હંગામી લોકેશનો ખોલશે જે થી બુિુગો તેમના બ્રૅમ્પટન
ટ્રાન્ઝિટ ન્સન્નયર આઇડી કાડડ, PRESTO કાડડ મેળવી શકે અને તેમના ન્સન્નયસડ બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ પાસ ખરીદી શકે.
માન્સક પાસ બુઝુર્ગોને જે તે કૅલેઝડિ મન્હના દિન્મયાન અમયાસરદત પ્રવાસની છૂ ટ આપશે. ટ્રાન્ઝઝટ પાસ મેળવવા માટે બ્રૅમ્પટનનાં બુઝુર્ગો પાસે
પ્રમાણભૂત બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝઝટ ન્સન્નયિ આઇડેન્ઝટરિકેશન કાડસ અને PRESTO કાડસ અવશ્ય હોવા જોઇએ.
બ્રૅમ્પટનનાં બુઝુર્ગો માટે $1ની િોકડ રટરકટ પણ PRESTO પિ સપ્ટેમ્બિ 1થી ઉપલબ્ધ થશે. સામાઝય ન્સન્નયિ સાપ્તાન્હક અને માન્સક
પાસ હવે પછી ઉપલબ્ધ થશે નહીં.
બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝઝટ પોસાય તેવો પ્રવાસ આપવા પ્રન્તબદ્ધ છે . બ્રૅમ્પટન 2040 ન્વઝન માટે ટમસ ઓિ કાઉન્ઝસલ અન્િમતાઓના સમથસનમામ
સ્ટાિ કાઉન્ઝસલને 2020 અંદાજપત્ર પ્રરિયા દિન્મયાન અહેવાલ િજૂ કિશે જે માં બ્રૅમ્પટનનાં બુઝુર્ગો માટે ન્નિઃશુલ્ક રટરકટદિો લાર્ગુ કિવાના
ન્વકલ્પોનો સમાવેશ કિવામાં આવશે.

સંપૂણસ ન્વર્ગતો માટે અહીં ન્લલક કિો.

અવતિણો
"આપણી બ્રૅમ્પટન 2040 ન્વઝન તિિની કુચ આર્ગળ વધાિતા અને એક હરિત શહેિનું ન્નમાસણ કિતી વખતે આપણે માત્ર કાયસક્ષમ ટ્રાન્ઝઝટ સેવા
જ નહીં પિંતુ ડ્રાઇવવંર્ગના એક ન્વશ્વાસપાત્ર ન્વકલ્પ આપવા માટે પણ પ્રન્તબદ્ધ છીએ. અમારં લક્ષ્ય 2020માં બુઝુર્ગો માટે ન્નિઃશુલ્ક ટ્રાન્ઝઝટ
લાર્ગુ કિવાનું છે . આપણા બુઝુર્ગોએ આપણા સમાજનું ન્નમાસણ કયુું છે અને તેઓને ટ્રાન્ઝઝટ પાસમાં છૂ ટછાટો મળે તે ઉન્ચત જ છે ."
-

મેયિ પેરટ્રક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)

"બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝઝટ અન્વિતપણે એકંદિ સેવા ર્ગુણવત્તા અને િાહક અનુભવને વધુ સાિો બનાવવા માટે કાયસ કિી િહ્યા છે . બ્રૅમ્પટનનાં બુઝુર્ગો
માટે આ નવો પાસ તો અમાિા 2019ના િાહક અખ્તત્યાિનામામાં િહેલ અનેક બાબતો પૈકી એક છે જે હાંસલ કિવા અમે પ્રન્તબદ્ધ છીએ.
અમે આપણા બુઝુર્ગસ ન્નવાસીઓને ટ્રાન્ઝઝટમાં સિિ કિવા અને અમાિી બસોની સુન્વધાનો અનુભવ લેવા આહ્વાન કિીએ છીએ."
-

એલેલસ ન્મલોજે ન્વક, જનિલ મેનજ
ે િ, ટ્રાન્ઝઝટ

"બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉન્ઝસલે લક્ષ્ય બનાવયું હતું કે 2050 સુધીમાં શહેર દ્વારા ઉત્પઝન થયેલ ગ્રીનહાઉસ ગૅસ એન્મશનો 80% જે ટલા ઘટાડવા.
આપણે જ્યારે પયાડવરણ માટે ન્મત્રતાભરી નીન્તઓ અને ટેકનોલોજીઓનું આયોજન અને શરૂઆત કરી રહ્યા હોય ત્યારે આ તબક્કે તેનો
શુભારંભ કરવો યોગ્ય જ છે - એટલેકે ટ્રાન્ઝિટનો વધુ ઉપયોગ અને કારના ઉપયોગનું અવલંબન ઘટાડવુ.ં નવા $15 માન્સક પાસથી મારે
આપણા બુિુગોને ભાર નીકળી જીવન માણવા માટે પ્રોત્સાન્હત કિવા છે . આ પુનઃન્વચાર કરવાની એક તક છે કે આપ કેવી રીતે શહેરમાં ફરી
શકો અને લોકો સાથે જોડાઇ શકો, સ્થળો અને પ્રસંગો માટે સફર કરી શકો.”

-

કાઉન્ઝસલિ િોવેના સાઝતોસ, પ્રમુખ, કમ્યુન્નટી સર્વડન્સસ
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કૅનડે ાના સૌથી િડપી ન્વકાસ કરતા શહેરો પૈકી એક તરીકે બ્રૅમ્પટનમાં 650,000 લોકો વસે છે અને તમાં 70,000 વયાપારો છે . અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાદડ છે લોકો.
અમને ઊર્જડ મળે છે અમારા ન્વન્વધ સમાજોમાંથી, અમે રોકાણ માટે આકષણનું કેઝર છીએ અને અમે તકન્નકી અને પયાડવરણીય નન્વનતા તરફ દોરી જતા પ્રવાસનું નેતત્ૃ વ
કરીએ છીએ. અમારી ભાગીદારી એવા ન્નરોગી શહેરના ન્વકાસ માટે છે જે સુરન્િત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagram પર
જોડાવ. અહીં વધુ ર્જણકારી મેળવો www.brampton.ca.
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