برائے فوری اجراء

برامپٹن ٹرانزٹ پریسٹو ( )PRESTOبالغان کے کرایوں میں  12مئی سے تبدیلیاں کی جا رہی ہیں

بالغان کے کرایوں میں تبدیلی ،سروس میں بہتری اور توسیع النے میں مددگار ثابت ہو گی۔
برامپٹن ،آن ( 12اپریل  - )2019کونسل نے برامپٹن ٹرانزٹ کی ایک سفارش کی منظوری دے دی ہے جس کے مطابق  12مئی سے
پریسٹو بالغان کے کرایوں میں تبدیلی الئی جا سکے گی۔
تاہم ،نقد کرایہ ،دیگر تمام پریسٹو زمرہ جات (بچے ،نوجوان اور معمر افراد) اور گو ( )GOمشترکہ کرایہ اس تبدیلی سے متاثر نہیں ہوں
گے۔
پریسٹو کے بالغان کے کرایوں پر درج ذیل تبدیلیاں الگو ہوں گی۔
بالغان

موجودہ

 12مئی 2019

پریسٹو

$3.00

$3.10

ای پرس (فی سفر)
پریسٹو

$34.00

$33.00

ہفتہ وار پاس
پریسٹو

$128.00

$124.00

ماہوار پاس

کرایوں میں کی جانے والی اس تبدیلی سے  2019کے دوران حاصل ہونے والی آمدن کا تخمینہ  1.1$ملین لگایا گیا ہے اور اس سے
برامپٹن ٹرانزٹ اپنی مختلف سروسز میں بہتری اور توسیع کا عمل آگے بڑھا سکے گا ،بشمول:



 2019میں اپنی  60فٹ لمبی بسوں میں پانچ کا اضافہ اور  40فٹ لمبی روایتی بسوں کی تعداد میں سات کا اضافہ کرنا۔
اس سال سروس کے اوقات کار میں  81,000گھنٹوں کا اضافہ کرنا۔

برامپٹن کے بزرگ شہریوں کے لیے کرایوں میں کمی جاری رہے گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ اس سال کے اختتام تک  2020/کے اوائل میں 15$
ماہانہ سینئرز پاس کا آغاز کرنے کے منصوبے پر بھی کام کر رہا ہے۔
برامپٹن ٹرانزٹ کے متعلق مزید معلومات کے لیے www.bramptontransit.com ،مالحظہ فرمائیں
اقتباس
"ایک محفوظ اور قابل بھروسہ ٹرانزٹ سروس فراہم کرنا ہماری ترجیح میں شامل ہے۔ ہماری سواریوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ،ہم
چاہتے ہیں کہ ہم اپنے صارفین کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنے بیڑے میں مزید بسیں شامل کریں اور موجودہ روٹس پر
بسوں کی تعداد میں بھی اضافہ کریں۔ کرایوں میں اس اضافہ کی مدد سے ہم اپنی سواریوں کو اُن کے روزمرہ سفر میں بہتر خدمات فراہم
کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔"
-

ایلکس ملوجیوک ،جنرل منیجر ،برامپٹن ٹرانزٹ
30--

ہمیں ٹوئٹر ،فیس بک ،اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
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