ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇ PRESTO ਬ੍ਾਲਗ ਰਿਰਾਇਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ 12 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਬ੍ਾਲਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਰਾਏ ਰ ਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਸਰਰ ਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰ ਸਤਾਰ ਲਈ ਫੰ ਡ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (12 ਅਪਰੈਲ, 2019) – ਿਾਉਂਰਸਲ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਿੱ ਲੋਂ PRESTO ਦੇ ਬ੍ਾਲਗ ਰਿਰਾਇਆਂ ਰ ਿੱ ਚ
ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦੀ ਰਸਫਾਰਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨ਼ਿੂਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬ੍ਦੀਲੀ 12 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ੇਗੀ।
ਨਿਦੀ ਰਿਰਾਏ, PRESTO ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ (ਬ੍ਿੱ ਚੇ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਬ਼੍ਿੁਰਗ) ਅਤੇ GO ਸਰਹ-ਰਿਰਾਇਆ (ਿੋ-ਫੇਅਰ) ਤੇ ਇਸ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦਾ
ਿੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪ ੇਗਾ।
ਹੇਠ ਰਲਖੀਆਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ PRESTO ਬ੍ਾਲਗ ਰਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬ੍ਾਲਗ

ਰਤਮਾਨ ਰਿਰਾਇਆ

PRESTO

12 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ
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$3.10
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$124.00

$128.00

ਈ-ਪਰਸ (ਪਰਤੀ ਰਾਈਡ)
PRESTO
ਹਫਤਾ ਾਰ ਪਾਸ
PRESTO
ਮਾਰਸਿ ਪਾਸ

ਰਿਰਾਏ ਰ ਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, 2019 ਰ ਿੱ ਚ $1.1 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ ਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੂੰ
ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸੇ ਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰ ਸਤਾਰ ਲਈ ਰ ਿੱ ਤ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


2019 ਰ ਿੱ ਚ ਫਲੀਟ ਰ ਿੱ ਚ ਪੰ ਜ 60 ਫੁਿੱ ਟ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਤ 40 ਫੁਿੱ ਟ ਪਰੰ ਪਰਰਿ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨਾ।



ਇਸ ਸਾਲ ਾਧੂ 81,000 ਸੇ ਾ ਘੰ ਟੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਿਰਨਾ।

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ਼੍ਿੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਰਾਏ ਘਿੱ ਟ ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਿ/2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰ ਿੱ ਚ ਬ਼੍ਿੁਰਗਾਂ ਲਈ $15 ਦੇ
ਮਾਰਸਿ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਲਈ ਿੰ ਮ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ।

ਹ ਾਲਾ
“ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਸੇ ਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਈਡਰਰਸ਼ਪ ਰ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਿਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਾਰੰ ਬ੍ਾਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਉਣ ਤੇ ਰਧਆਨ ਿੇਂਦਰਰਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਹਿਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇ ਾ ਰਤਣ ਦਾ ਰਬ੍ਹਤਰ
ਅਨੁਭ ਦੇ ਸਿੀਏ। ਰਿਰਾਏ ਰ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਾਧਾ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰੇਗਾ ਰਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ ਾਰੀਆਂ ਿੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਸਫਰ
ਲਈ ਰਬ੍ਹਤਰ ਰ ਿਲਪ ਹਨ।”
-

ਐਲੇ ਿਸ ਰਮਲੋ ਜੇਰ ਿ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ
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ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਿਰੋ।
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