
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

સીટી વરિષ્ઠ િહવેાસીઓ માટ ેભાડામકુ્ત (ફ્રી ફિે) બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટની શરૂઆત 

ફેબ્રઆુિી 28 થી કિશ ે

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરિયો (ફેબ્રુઆિી 14, 2022) – ફેબ્રઆુિી 28 થી શરૂ કિીને, બ્રેમ્પટનના વરિષ્ઠ િહેવાસીઓ બ્રેમ્પટન સીન્નયિ 

આઇડેન્ઝટરફકેશન કાડડ અને વાર્ષડક મફત પાસ ધિાવતા PRESTO કાડડથી બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટમાાં મફતમાાં સવાિી કિી શક ેછે. 

વષડ 2020 નાાં અાંદાજપત્રમાાં માંજૂિ થયા પ્રમાણે, મફત વાર્ષડક પાસ બ્રેમ્પટનના વરિષ્ઠ નાગરિકોને બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટમાાં કોઇ ખર્ડ વગિ 

અસીન્મત પ્રવાસ પૂિો પાડશ.ે 

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ હવેથી $15 નો સીન્નયિ િેન્સડઝટ માન્સક પાસ વરે્શ ેનન્હ અથવા વરિષ્ઠ િહવેાસીને $1 િોકડ ભાડુાં આપશ ેનહીં. બધાાં 

ન્બન-િહવેાસી (બ્રેમ્પટનમાાં ન િહતેા) વરિષ્ઠ નાગરિકો પોતાના PRESTO કાર્ડસડનો ઉપયોગ કિવાનુાં અન ેસીન્નયિ ઇ-પસડ ફી $1.60 

ર્ૂકવવાનુાં ર્ાલુ િાખી શક ેછે. 

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ વ્યાજબી અને કાયમી પરિવહન પૂરાં પાડવા કરટબદ્ધ છે. બ્રેમ્પટનના વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે મફત બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ પાસથી 

કાઉન્ઝસલની અગ્રતાની પરિભાષાને વેગ મળે છે અને બ્રેમ્પટનમાાં વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે ટ્રાન્ઝિટની પહોંર્ સુધાિે છે. 

આ મફત પાસ સપ્ટેમ્બિ 2019 માાં િજૂ થયેલ $15 નાાં સીન્નયિ િેન્સડઝટ માન્સક પાસ પછી આવ્યો છે, જેના પરિણામે વરિષ્ઠ નાગરિકો 

દ્વાિા બ્રેમ્પટન સીન્નયિ આઇડને્ઝટરફકેશન કાર્ડસડ મેળવવામાાં વધાિો થયો છે. 

પાત્રતા અન ેતમાિા કાર્ડસડ ક્યાાંથી મેળવવા ત ેઅાંગ ેન્વગતો માટ ેવબેસાઇટ જુઓ, www.bramptontransit.com અથવા 

905.874.5120 નાંબિ પિ કૉલ કિો. 

અવતિણો (ક્વૉટ્સ): 

“અમે ફેબ્રુઆિી 28, 2022 થી બ્રેમ્પટનના વરિષ્ઠ િહેવાસીઓ માટે મફત ટ્રાન્ઝિટ શરૂ કિવામાાં ગૌિવ અનુભવીએ છીએ. આ ટ્રાન્ઝિટ આપણાાં 

વરિષ્ઠ િહેવાસીઓન ેપિવડી શકવામાાં અને તઓે માટે સાંભાળ લેવામાાં સીમાન્ર્હ્નરૂપ છે. બ્રેમ્પટન એક હરિયાળુ શહેિ છે, અન ેઅમાિી 2040 

ની યોજનાના ભાગરૂપે અમે આપણાાં બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ નેટવકડ માિફત ેકાયડક્ષમ, પિવડી શક ેતેવુાં અને કાયમી ટ્રાન્ઝિટ પૂરાં પાડવા કરટબદ્ધ 

છીએ.” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટન સીટી કાઉન્ઝસલે 2020 નાાં અાંદાજપત્રના ભાગરૂપે બ્રેમ્પટનના વરિષ્ઠ નાગરિકો માટ ેબ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટમાાં ભાડામુક્ત પ્રવાસન ેમાંજૂિી 

આપી, અને ત ેકરટબદ્ધતા આ વષે જીવાંત બની છે. હુાં આપણાાં વરિષ્ઠ નાગરિકોને મફત ટ્રાન્ઝિટનો આનાંદ માણવા અને ભાડામુક્ત પાસ વડ ે

સરિય જીવન જીવવા પ્રોત્સાન્હત કરાં છુાં. એક બાંધબેસતી વાત એ છે કે આપણાાં સમુદાયન ેબનાવનાિ વરિષ્ઠ નાગરિકોને ટ્રાન્ઝિટ પિ ન્વિામ મળે 

છે.” 

- પૉલ ન્વસેઝટ (Paul Vicente), પ્રાદને્શક કાઉન્ઝસલિ, વોર્ડસડ 1 અને 5; અધ્યક્ષ, પન્લલક વક્સડ એઝડ એઝજીનીયરિાંગ, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C1da51aa8b06a48d378b508d9efd788f1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637804531264590352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAi


 

 

“બ્રેમ્પટન સીટી કાઉન્ઝસલ શહેિમાાં ઉત્પઝન થતા ગ્રીનહાઉસ ગસેનો સ્ત્ત્રાવ વષડ 2050 સુધીમાાં 80% જેટલો ઘટાડવાના લક્ષ્ય પિ છે. અમે 

આપણાાં શહેિમાાં પરિવહનના બધાાં સ્ત્વરૂપો એકસિખા કિવા કાયડ કિી િહ્ાાં છીએ ત્યાિે, બ્રેમ્પટનના વરિષ્ઠ નાગરિકોને ભાડામુક્ત પ્રવાસ 

કિાવવાની તયૈાિી બતાવવી એ પિવડી શકતી અને કાયમી ટ્રાન્ઝિટમાાં અને બ્રેમ્પટનના આબોહવામાાં ફેિફાિને આગળ વધાિવાના લક્ષ્યોને 

ર્ન્લત કિવામાાં મહત્વપૂણડ સીમાન્ર્હ્નરૂપ છે.” 

- ડગ ન્વ્હલઝસ (Doug Whillans), સીટી કાઉન્ઝસલિ, વોર્ડસડ 2 અને 6; સભ્ય, એઝવાયિોઝમેઝટ એર્ડવાઇિિી કન્મટી; સભ્ય, 

CEERP કમ્યુન્નટી ટાસ્ત્ક ફોસડ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

  

“અમે શહેિની આસપાસ લોકોની અવિજવિ કાયડક્ષમ િીતે ર્ાલુ િાખીએ છીએ ત્યાિે બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ આપણી ટ્રાન્ઝિટ ન્સસ્ત્ટમમાાં સતત અને 

એકરૂપ સધુાિાઓ કિવા પિ ધ્યાન કેન્ઝિત કિ ેછે. બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ માટે આ વષડ મહત્વનુાં છે કાિણ ક ેઅમે બ્રેમ્પટનવાસી વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે 

ભાડામુક્ત પ્રવાસ અમલમાાં મૂકી િહ્ાાં છીએ અને આપણાાં િસ્ત્તાઓ પિ ઇલેન્ક્ટ્રક બસો જોવાનુાં ર્ાલુ િાખીએ છીએ.”   

- ઍલેક્સ ન્મલોયને્વર્ (Alex Milojevic), જનિલ મેનેજિ, બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

