
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਬਜਰੁਗ ਰਨਵਾਿੀਆ ਂ

 ਲਈ ਮਫੁ਼ਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਫਅੇਰਿ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਕੀਤੀ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਫਰਵਰੀ, 2022) – 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਰਨਵਾਿੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੀਨੀਅਰ ਆਈਡੈਂਟੀਰਫਕਸ਼ੇਨ 

ਕਾਰਡ (Brampton Senior Identification Card) ਅਤੇ ਿਾਲਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਿ ਨਾਲ ਲੋਡ PRESTO ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ 

(Brampton Transit) ਦੀਆਂ ਬੱਿਾਂ ਰਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਿਫਰ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ।   

ਰਜਵੇਂ ਰਕ 2020 ਦੇ ਬਜਟ (2020 Budget) ਰਵੱਚ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਿੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਜੁਰਗ, ਮੁਫ਼ਤ ਿਾਲਾਨਾ ਪਾਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਤੇ 

ਮੁਫ਼ਤ ਅਿੀਰਮਤ ਿਫਰ ਕਰ ਿਕਣਗੇ।  

ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਹਣੁ, $15 ਦੇ ਿੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਮੰਥਲੀ ਪਾਿ ਨਹੀਂ ਵਚੇੇਗੀ ਜਾਂ $1 ਦਾ ਿੀਨੀਅਰ ਰਜੈੀਡੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਫੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਿਾਰ ੇਗੈਰ-

ਰਨਵਾਿੀ ਬਜੁਰਗ ਆਪਣ ੇPRESTO ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੀਨੀਅਰ ਈ-ਪਰਿ ਰਕਰਾਇਆ $1.60 ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ 

ਿਕਦ ੇਹਨ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ, ਰਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਿਰਥਰ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਪਾਿ, 

ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ (Term of Council Priorities) ਤੇ ਅਧਾਰਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਰਜਟ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਿ, $15 ਦੇ ਿੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਮੰਥਲੀ ਪਾਿ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਰਜਿਨੰੂ ਿਤੰਬਰ 2019 ਰਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਿੀ। ਇਿਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੀਨੀਅਰ ਆਈਡੈਂਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਿੰਰਖਆ ਵਧ ਗਈ ਿੀ। 

ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਰ ੇਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਰਕੱਥੋਂ ਲਏ ਜਾਣ, www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 905.874.5120 ਤੇ ਫਨੋ 

ਕਰੋ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਿਾਨੰੂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਵਾਿਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਰਜਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਂਰਜਟ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਬਜੁਰਗ 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਡੇ 2040 ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰਹੱਿੇ ਵਜੋਂ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ 

ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਭਾਵੀ, ਰਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਿਰਥਰ ਟਰਾਂਰਜਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C1da51aa8b06a48d378b508d9efd788f1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637804531264590352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KtIL%2FhDg1GMRbjghLRCKrp9iLQuX4KYoPYt7o2xho8Y%3D&reserved=0


 

 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ, 2020 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਰਹੱਿੇ ਵਜੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਰਕਰਾਏ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ ਿੀ ਅਤੇ 

ਉਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਿ ਿਾਲ ਪੂਰੀ ਹਈੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਾਡੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਕਰਾਇਆ ਪਾਿ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਰਜਟ ਅਤੇ 

ਿਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਇਹ ਿਹੀ ਹੈ ਰਕ ਰਜਹਨਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੇ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਟਰਾਂਰਜਟ ਤੇ ਬਰੇਕ ਰਮਲੇ।” 

- ਪਾੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਪਬਰਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬਰੈਂਪਟਨ 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ, ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੰੂ 2050 ਤੱਕ, 80% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਮਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਕਰਾਇਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਰਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਿਰਥਰ ਟਰਾਂਰਜਟ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਲਵਾਯ ੂਿਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਟੀਰਚਆਂ ਨੰੂ 

ਅੱਗੇ ਰਲਜਾਣ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਾਰ ੇਪਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰਨਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਡਗ ਰਵਿਲੈਨਿ (Doug Whillans), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6; ਮੈਂਬਰ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ; ਮੈਂਬਰ, 

ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ   

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ, ਿਾਡੇ ਟਰਾਂਰਜਟ ਰਿਿਟਮ ਰਵੱਚ ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ 

ਪਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਾਲ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਿੀਨੀਅਰ ਫਅੇਰਿ 

ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਾਡੀਆਂ ਿੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱਿਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।”   

- ਐਲੇਕਿ ਰਮਲੋਜਰੇਵਕ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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