
PRESTOનો કેવી રીતે ઉપયોગ
PRESTO ગ્રેટર ટોરોનટો અનરે હૅમોલ્ટન એરરયા (GTHA) તથા 
ઓટ્ાવા ખાતરેની ટા્નનઝિટ એજન્ીઓ પર વપરાતી ઇલરેક્ો્નનક પરેમરેટં 
સ્સટમ એટલરેકરે ચકૂવણી કરવાની પ્રણાલલ છરે. PRESTO એવી 
સ્ાટ્ટકાર્ટ  ટરેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરરે છરે  જરેથી ્વારીઓ ્ભંવ હોય 
એટલી ્વા્ટનિક ્ુનવિાજનક રીતરે ભારાની ચકૂવણી કરી શકરે.

1. કાર્ડ  ખરીદો
PRESTOcard.ca પર ઑનલાઇન જઈનરે PRESTO કાર્ટ  ખરીદો
અથવા નીચરે આપરેલ બ્મૅપટન ટા્નનઝિટ ટલમ્ટનલ્ અથવા ્વલતો પકૈી 
એક પર જઈનરે PRESTO કાર્ટ  ખરીદો:
• બ્મૅપટન ગરેટવરે
(Brampton Gateway) 
501 Main Street South

•  બ્ામલલ ટલમ્ટનલ
(Bramalea Terminal) 
160 Central Park Drive

•  કલાક્ટ  ફરેસ્લલટી
(Clark Facility)  
185 Clark Boulevard

• રાઉનટાઉન ટલમ્ટનલ
 (Downtown Terminal) 
8 Nelson Street West

• ્નૅ્ડલવરુ ફરેસ્લલટી
(Sandalwood Facility) 
130 Sandalwood Parkway West

•  ટટન્નટી કૉમન
(Trinity Common Terminal) 
164 Great Lakes Boulevard

PRESTOcard.ca પર ઑનલાઇન જઈનરે PRESTO કાર્ટ  ખરીદો
અથવા નીચરે આપરેલ બ્મૅપટન ટા્નનઝિટ ટલમ્ટનલ્ અથવા ્વલતો પકૈી 
એક પર જઈનરે PRESTO કાર્ટ  ખરીદો: 

2. તમારું  કાર્ડ  લોર કરો
PRESTO ્ાથરે તમનરે તમારા કાર્ટ મા ંનવનવિ ઉતપાદો લોર કરવાની 
પરરવત્ટનક્ષમતા છરે.  બરે પ્રકારના PRESTO લોર હોય છરે : 
•  નાણા ઉમેરો (કાર્ડ  બેલેન્સ): તમારા PRESTO કાર્ટ મા ંઓછામાં 

ઓછા $10 લોર કરો. તમરે $1,000નુ ંમહત્તમ બરેલરેન્ રાખી શકો. 
જ્ારરે તમરે ્વારી કરો ત્ારરે તમારી ટી્પનુ ંભારંુ તમારા કાર્ટ  પર 
્ગં્હ થયરેલ બરેલરેન્માથંી બાદ થાય છરે.  

• માસ્ક/્ાપ્ાટહક પા્ ઉમરેરો: માસ્ક અથવા ્ાપ્ાટહક પા્થી તમરે 
પા્ ્ક્રિય હોય ત્ા ં્ુિી તમરે ્ફરની અમયા્ટક્દત ્ખંયા ભોગવી 
શકો છો. 

3. My PRESTO ખાતુું બનાવો 
જરે તમારરે My PRESTO ખાતુ ંબનાવવુ ંહોય તો બ્મૅપટન ટા્નનઝિટ 

ટલમ્ટનલ અથવા ફરેસ્લલટી પરથી તમારં કાર્ટ  ખરીદ્ા બાદ 24 કલાક 
રાહ જુઓ. 
• PRESTOcard.ca પર ઑનલાઇન તમારં My PRESTO ખાતું 

બનાવો.
• તમારં My PRESTO ખાતુ ંબનાવ્ાના 24 કલાક બાદ તમારરે 30 

ક્દવ્ની અદંર કોઇ પણ PRESTO ્ક્ષમ ડરવાઇ્ પર ટૅપ કરવાનું 
રહરેશરે જરેથી My PRESTO ખાતા પ્રક્રિયા પણૂ્ટ થઈ શકરે. 30 
ક્દવ્ પછી, તમારં My PRESTO ખાતુ ં્માપ્ થશરે. જરે તમારં 
My PRESTO ખાતુ ં્માપ્ થાય તો તરેનરે પનુઃ ્ક્રિય કરવા માટરે 
1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123) પર કૉલ કરો.

 * PRESTO-્ક્ષમ ડરવાઇ્મા ં્ામરેલ છરે : 
• બ્મૅપટન ટા્નનઝિટ ટલમ્ટનલ્ અથવા ્વલતો પર બરેલરેન્ ચરેક્્ટ 

(Balance Checkers)

• બ્ામલલ ટલમ્ટનલ (Bramalea Terminal), રાઉનટાઉન 
ટલમ્ટનલ (Downtown Terminal) અનરે માઉનટ પલરેઝિનટ 
(Mount Pleasant) GO સટરેશન કાતરે ટટક્કટ વરેટનં્ડગ 
મશીનો

• બ્મૅપતન ટા્નનઝિટ બ્ો પર રહરેલ ભારા ચકૂવણી ડરવાઇ્
તમારા ્ફરનો ભાગ હોય તો તમારા My PRESTO ખાતાનરે ્ક્રિય 
કરવા માટરે ફક્ત ભારા ચકૂવણી ડરવાઇ્નો ઉપયોગ કરો, જરેથી તરે
તમારા કાર્ટ નરે ઠપકારવાથી ભારંુ બાદ કરી લરેશરે. વકૈલલપક રીતરે, તમરે 
તમારા My PRESTO ખાતાનરે ્ક્રિય કરવા માટરે બરેલરેન્ ચરેકરનો 
ઉપયોગ કરી શકો જરે તમરે તરે ્મયરે પ્રવા્ ન કરતા હોવ.
ોિં: જરે તમરે પખુત વયના હોવ અનરે તમારરે My PRESTO  ખાતું 
બનાવવુ ંન હોય તો તમારં કાર્ટ  ખાતા નવનાનુ ંડરફૉલ્ટ એરલ્ટ કાર્ટ  રહરેશરે 
(જુઓ My PRESTO ખાતુ ંબનાવવાના લાભ).

4. ડરસ્ાઉન્ટ ્સાથેના ભારા ્ેસ્ટ કરવા બાબત
ચાઇલ્ડ*, યવુાનો અનરે વરર ષ્ો – ભલામણ કરવામા ંઆવતી હોવા 
છતા ંકરે તમરે તમારં My PRESTO ખાતુ ંબનાવો, ખાતા નવનાના કાર્ટ  
ચાઇલ્ડ, યુવાનો કરે વરર ષ્ના ડરસ્ાઉનટ ્ાથરેના ભારા ્ાથરે ્રેટ થઈ 
શકરે છરે. બ્મૅપટન ટા્નનઝિટ ટલમ્ટનલ્ અથવા ્વલતો પર ખરીદી થાય તરે 
્મયરે રૂબરૂમા ંડરસ્ાઉનટ ્ાથરેનુ ંભારંુ ્રેટ થઈ શકરે છરે.
*જરે કોઇ બાળક PRESTO કાર્ટ  બાળકના 13ના જનમક્દનરે વાપરરે તો 
કાર્ટ  પર રહરેલ ભારાનો વગ્ટ આપોઆપ ચાઇલ્ડમાથંી એરલ્ટ તરીકરે 
બદલાઇ જશરે. 13-19 વચચરેની વયના ગ્ાહકો યથુ એટલરેકરે યવુાન ભારા 
વગ્ટ માટરે લાયક ઠરશરે, યથુ પર ્રેટ કરવા માટરે બ્મૅપ્ટન ટા્નનઝિટ ટલમ્ટનલ 
અથવા ્વલતની મલુાકાત લો.

પાન 2 નુ ં1



તમારં PRESTO કાર્ટ  વિારાના મુ્ ાફરો માટરે ચકૂવણી કરવા વાપરો: 
તમારા PRESTO કાર્ટ નરે ફરેર પરેમરેટં ડરવાઇ્ પર ઠપકારો ત્ાર બાદ 
ઓપરરેતરનરે જણ કરો કરે તમારરે વિારાના મુ્ ાફરો માટરે ચકૂવણી 
કરવી છરે. ઓપરરેટર વિારાના મુ્ ાફરોનરે નોિંશરે અનરે તમનરે તમારં કાર્ટ  
ઓપરરેતરના PRESTO ડરવાઇ્ પર ઠપકારવાની નવનતંી કરશરે જરેથી 
તરે ભારંુ કાપી શકરે.

નોિં: વિારાના મુ્ ાફરોએ પખુત ્વારીના ટહ્ાબરે ભારંુ ભોગવવાનું 
રહરેશરે.

My PRESTO ખાતુું
My PRESTO ખાતુ ંબનાવી તમરે નીચરેની બાબતો કરી શકો: 

•  તમારું  બેલે ું્સ ્સ ુરક્ષિત રાખવા જે તમારું  કાર્ડ  ખોવાઇ જય કે 
ચોરાઇ જય. તમે તમારું  કાર્ડ  રદ્દ કરાવી શકો અથવા બેલે ું્સને 
રરપલે્સમેન્ટ કાર્ડ માું તબદીલ કરાવી શકો 

 - PRESTO નરે ગમુ થયરેલ કાર્ટ ની જણ કરો અનરે તરેનરે રદ્દ કરાવો. 
ગમુ થયાના 24 કલાકની અદંર ખચા્ટયરેલ ભરંોળ માટરે તમરે જવાબદાર 
રહરેશો. તમારરે રરપલર્ે મરેનટ કાર્ટ  ખરીદવાનંુ રહરેશરે અનરે કાર્ટ મા ંઓછામાં 
ઓચા $10 લોદ કરવાના રહરેશરે. તમારા નવા કાર્ટ  માટરે My 
PRESTO ખાતુ ંબનાવશો નહી.ં કાર્ટ નરે રદ કયા્ટ પછી અનરે તમારા 
નવા કાર્ટ નરે મરેળવવાના 24 કલાક પછી, ઑનલાઇન થાવ અથવા 
1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123) પર PRESTO 
કૉલ ્રેટંરનરે કૉલ કરો જરેથી તમારા જૂના કાર્ટ માથંી ભરંોળ તબદીલ કરી 
શકાય.

• આપોઆપ તમારં કાર્ટ  પનુઃલોર કરવા માટરે ઑટોલોર અથવા 
ઑટોરરનય ુ્રેટ કરો. 

- ઑટોલોર તમારા PRESTO કાર્ટ નરે આપોઆપ તમારા બરેકંના 
ખાતામાથંી પનુઃલોર કરશરે અથવા રિરે ડરટ કાર્ટ માથંી કરશરે જ્ારરે તમારં 
બરેલરે ં્  તમારા દ્ારા પ્દં કરવામા ંઆવરેલ રૉલરની રકમની નીચરે જય.

-  આ રૉલરની રકમ $5 અનરે $60 વચચરે હોવી જરૂરી છરે. લઘુત્તમ રકમ 
જરે તમરે ઑટોલોર કરી શકો તરે $20 છરે  અનરે મહત્તમ $980 ્િુી કરી 
શકો છો.

નોુંધ: લઘતુ્તમ અને મહત્તમ રકમો PRESTO દ્ારા કોઇ પણ ્સચૂના 
આપયા વવના ફેરફાર થવાને આવધન છે. તમારું  અવુું બેલે ું્સ તરત જ 

કાર્ડ  પર દેખાશે.

• તમારા વ્યવહારોના ઇતતહા્સની ્સમીષિા કરો.
 - તમારં બરેલરે ં્  ટ્ૅ ક કરો અનરે તમારા વપરાશના ઇનતહા્ની પહોચં 

મરેળવો. 
• ક્ટોક્ટીનો ્સફર
 - પરૂતા ભરંોળ નવના ગ્ાહકનરે જરી કરવાના ્મયથી બરે કલાકના 

ટા્ન્ફર માટરે સ્ગંલ ટૅપનો હક છરે.
કાર્ટ  નરેગરેટટવ બરેલરે ં્ મા ંજતુ ંરહરેશરે અનરે આપોઆપ તમરે તમારં કાર્ટ  
આગામી વખતરે લોર કરશો ત્ારરે ચકૂવાઇ જશરે. પનુઃલોરના ્મયરે 
નરેગરેટટવ બરેલરે ં્  ્રેટલમરેનટ $0.25 છરે.
મહત્વની નોુંધ: તમરે કાર્ટ  રદ કયા્ટ પછી, તમરે રરપલર્ે મરેનટ PRESTO 
કાર્ટ  ઓનલાઈન ઓર્ટ ર કરી શકો છો અથવા રૂબરૂમા ંનવુ ંકાર્ટ  $6 
ચકૂવીનરે ખરીદી શકો છો (લઘતુ્તમ $10 કાર્ટ ના બરેલરે ં્ મા ંઉમરેરવુ ંજરૂરી 
છરે), અનરે તમારા કરંટ બરેલરે ં્ નરે નવા કાર્ટ મા ંતબદીલ કરી શકો છો.

તે મહત્વનુું છે કે તમે તમારા નવા PRESTO કાર્ડ  મા્ેટ My 
PRESTO ખાતુું બનાવો નહી ું; આ આપોઆપ રરપલે્સમેનત પ્રક્રિયા 
મારફત થઈ જશે.

PRESTO
1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123)

ઑનલાઇન: prestocard.ca

આપના જ જીવનભર
bramptontransit.com


