
 

 

બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ ેનવો PRESTO લોયલ્ટી પ્રોગ્રામ (વફાદારી કાયયક્રમ) શરૂ કયો 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરરયો (જુલાઇ 3, 2020) – સોમવાર, જુલાઇ 6 નાાં રોજ, બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ એક લોયલ્ટી પ્રોગ્રામ શરૂ કરી રહ્ુાં છે જેનાથી 

ગ્રાહકો પોતાના PRESTO કાર્ય વર્ે ભાર્ુાં ચૂકવ ેત્યાર ેતેઓ મફત રાઇડ્સ કમાય છે. 

ઉતારુઓ બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ પર સોમવારથી રન્વવાર સધુીના એક-અઠવારર્યાના સમયગાળામાાં પોતાના PRESTO કાર્યના બેલેઝસમાાંથી (જમા 

ન્સલકમાાંથી) 12 રટ્રપ્સ માટ ેચૂકવણી કર ેત્યારે, તે જ અઠવારર્યા પૂરતી ત્યાર પછીની બધી રટ્રપ મફત રહે છે. 

લોયલ્ટી પ્રોગ્રામ નવો છે અન ેસાંપકયરન્હત ચૂકવણીઓ કરવા પ્રોત્સાન્હત કરીને, ઉતારુઓ માટ ેપ્રવાસ કરવા બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ ફાયદાકારક બન ેછે. 

બધાાં ઉતારુઓ પોતાની ઉંમર ભલે ગમે તે હોય તો પણ મફત રટ્રપ્સ કમાઇ શક ેછે, કારણ કે કાયયક્રમ બધી ભાર્ા શે્રણીઓને લાગુ પર્ે છે. 

તબદીલીઓ અન ેઅઝય ટ્રાન્ઝિટ સવેા પૂરી પાર્નારાઓ અન ેરર્સ્કાઉઝટ મેળવેલુાં GO કૉ-ફેર (સન્હયારુાં ભાર્ુાં) ચૂકવેલુાં ભાર્ુાં આ પ્રોગ્રામમાાં 

ગણતરીમાાં લેવાતુાં નથી. અઠવારર્ક પાસીસ હજુ પણ ઉપલબ્ધ છે. 

પોતાની રટ્રપ્સ માટ ેચૂકવણી કરવા હજુ પણ રોકર્ રકમનો ઉપયોગ કરતા ઉતારુઓન ેકસ્ટમર સર્વયસ કાઉઝટર પરથી PRESTO કાર્ય મળેવી 

લેવા પ્રોત્સાન્હત કરવામાાં આવ ેછે. માત્ર સીન્મત સમય માટે, $6 ની PRESTO કાર્ય ફી માફ કરવામાાં આવી છે – ગ્રાહક દીઠ એક કાર્ય. 

ટ્રાન્ઝિટ ટર્મયનલ્સ પર કસ્ટમર કાઉઝટસય, રટ્રન્નટી કોમન ટર્મયનલ ન્બલલ્ર્ાંગના અપવાદ સાથ,ે ખલુ્લા છે. 

COVID-19 સરુક્ષા ઉપાયો 

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્વચ્છતા (સેન્નટાઇલિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટનુાં લક્ષ્ય તમામ સખત સપાટીઓ, ઓપરટેર 

કમ્પાટયમઝે્સ અને બેઠકોન ેદર 48 કલાક ેચપેરન્હત કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની બસોન ેહાલમાાં દર 24 કલાક ેસેન્નટાઇિ કરવામાાં આવે છે. સખત 

સપાટીઓ ધરાવતી સગવર્ો અને ટર્મયનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને સેન્નટાઇિ કરવામાાં આવે છે. 

સીટી ઉતારુઓન ેમાસ્ક પહેયો હોય તો પણ, ટર્મયનલ્સ અન ેબસ સ્ટોપ્સ પર વ્યન્તતઓ વચ્ચે શારીરરક અાંતર જાળવવાનુાં ચાલુ રાખવા ન્વનાંતી કર ે

છે. ઉતારુઓને મુસાફરી કરતી વખત,ે પોતાના અાંગત રર્સઇઝફતેટઝટ (ચેપનાશક પદાથય), જેમ કે હેઝર્ સેનટેાઇિર ક ેવાઇપ્સ સાથ ેરાખવાનુાં, 

પોતાના હાથ વારાંવાર ધોવાનુાં અન ેપોતાની કોણીમાાં ખાાંસી કરવાનુાં ક ેછીંકવાનુાં પણ યાદ અપાવવામાાં આવે છે. જો તમ ેબીમાર હો તો, કૃપા કરી 

ટ્રાન્ઝિટમાાં સવારી કરવાનુાં ટાળો, સૌથી નજીકની COVID-19 એસેસમેઝટ સાઇટ પર પરીક્ષણ કરાવો અને જાહેર આરોગ્ય સૂચનો અનસુરો. 

પીલ પન્બ્લક હલે્થના માગયદશયન પ્રમાણે, ઉતારુઓને યાદ અપાવવામાાં આવ ેછે ક ેબસોમાાં અન ેટર્મયનલ્સ પર નોન-મેરર્કલ માસ્તસ પહેરવા 

અન્નવાયય બને છે. સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જોખમો પર દખેરેખ ચાલુ રાખવા પીલ પન્બ્લક હલે્થ અને બ્રેમ્પટન ઇમરજઝસી મનેજેમઝેટ 

ઓરફસમાાંના પોતાના ભાગીદારો સાથે ઘન્નષ્ઠપણ ેકામ કરી રહ્ુાં છે. અદ્યતન માન્હતી ન્નયન્મત મેળવવા વેબસાઇટ 

www.brampton.ca/covid19 અને www.bramptontransit.com જોતા રહો અથવા સર્વયસ અપર્ે્ સ માટે Twitter પર 

@bramptontransit ન ેઅનુસરો. કોઇ પ્રશ્નો સીધા બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટના સાંપકય કઝેરને 905.874.2999 નાંબર પર પૂછી શકાય છે. 
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મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટિ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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