
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન અન ેઅમાલગમટેડે ટ્રાન્ઝિટ યનુ્નયન (Amalgamated Transit Union) 1573 

દ્વારા  

સામનુ્હક કિાિન ેબહાલી આપવામાાં આવી 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (10 જુલાઈ 2019) – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અન ેઅમાલગમટેેડ ટ્રાન્ન્િટ યુન્નયન (ATU) લોકલ 1573 એ નવા 

સામુન્િક કરારને બિાલી આપી જે 01 જુલાઈ 2019 – 30 જૂન 2024 અમલી રિેશે. આજની સભામાાં અાંન્તમ રૂપ આપીન ેકાઉન્ઝસલે 

નવા કિાિને માંજૂિી આપી. 

1976 થી સેવામાાં િત બ્રમૅ્પટન ટ્રાન્ઝિટ કનૅેડાનાાં ટ્રાન્ઝિટ પ્રદાતાઓ પૈકી સૌથી િડપી ન્વકાસ પામનાિ પ્રદાતા છે. 2018માાં 31 ન્મન્લયન 

કરતા વધ ુમુસાફરોનુાં પરરવિન કરીન ેબ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ન્િટ તેના સવારોન ેબ્રૅમ્પટન તેમજ ગ્રેટર ટોરોન્ટો એરરયા (GTA)માાં રિેલાાં મુખ્ય આકર્ષણો 

અન ેગાંતવ્ય સ્થળો સુધી સફિ કિાવી શક્યા હતાાં. 

 સવાિીનાાં આાંકડા: 

 સિેિાશ સપ્તાહનાાં ચાલુ રદવસોની સવાિીઓ: 1,16,000* 

 સિેિાશ સાપ્તાન્હક સવાિીઓ:  6,71,000* 

 સિેિાશ માન્સક સવાિીઓ: 2,603,256** 

*સપ્ટમે્બર, ઓક્ટોબર, અન ેનવેમ્બર 2018નો સરેરાશ 

**2018થી 12 મન્િનાનો સરેરાશ 

અવતિણો 

"બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ન્િટ દેશની સૌથી િપથી ન્વકસી રિેલ ટ્રાન્ન્િટ ન્સસ્ટમો પૈકી છે. મન ેતે જોઇ આનાંદ થાય છે કે અમ ેયુન્નયનમાાં જોડાયેલ 

સીટીનાાં ફુલ ટાઇમ અન ેપાટષ ટાઇમ કમષચારીઓ સાથેનાાં સામુન્િક કરારન ેબિાલી આપી શક્યા છીએ. પ્રત્યેક રદવસે 110,000 કરતા વધ ુ

સવારીઓ બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટનો ઉપયોગ કિ ેછે અને આ કિાિ તમેનો સફિ ચાલુ િાખશ.ે વાટાઘાટ પ્રરિયામાાં સામેલ પ્રત્યેક વ્યન્ક્તને તેઓની 

બ્રૅમ્પટન ન્નવાસીઓ પ્રત્યેની પ્રન્તબદ્ધતા અન ેતમેની સખત મહનેત માટે હુાં આભાિ માનુાં છુાં ." 

-       પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયર, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 



 

 

"બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટની અન્િમતા આપણા લોકો છે ખાસ કિીન ેઅમાિા કમમચાિીઓ અન ેસવાિીઓની સુિક્ષા. અમારી સેવાઓ આગળ વધારવા 

અન ેઅમારા મુસફરોન ેઆગામી પાાંચ વર્ષ સુધી સુરન્િત, ન્વશ્વસનીય અન ેગુણવત્તાસભર ન્સસ્ટમ પૂરી પાડવા અમ ેઅમાલગમટેેડ ટ્રાન્ન્િટ 

યુન્નયન 1573 સાથ ેકાયષ કરવાની આશા વ્યક્ત કિીએ છીએ." 

- આલેક્સ ન્મલોયેન્વચ, જનરલ મેનેજર, બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ન્િટ 

"અમાલગમટેેડ ટ્રાન્ન્િટ યુન્નયન 1573 આ નવા કરારથી ખુશ છે. મુસાફિો અને ન્નવાસીઓને એક સુિન્ક્ષત અને ન્વશ્વાસપાત્ર ન્સસ્ટમ 

પૂિી પાડવા સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન સાથે કાયમ કિતા િહેવા અમે આતુિ છીએ." 

-       રૉબ ગુડી, પ્રમખુ, અમાલગમટેેડ ટ્રાન્ન્િટ યુન્નયન (ATU) લોકલ 1573 
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કનૅડેાના સૌથી િડપી ન્વકાસ કરતા શિરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો િાદષ છે લોકો. 

અમન ેઊર્જષ મળ ેછે અમારા ન્વન્વધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકર્ણનુાં કેન્ર છીએ અન ેઅમ ેતકન્નકી અન ેપયાષવરણીય નન્વનતા તરફ દોરી જતા પ્રવાસનુાં નેતતૃ્વ 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીદારી એવા ન્નરોગી શિેરના ન્વકાસ માટે છે જે સુરન્િત, ટકાઉ અન ેસફળ િોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagram પર 

જોડાવ. અિીં વધ ુર્જણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 
ન્મરડયા સાંપકમ: 

મોન્નકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડમનેટિ, ન્મરડયા એઝડ કમ્યુન્નટી એંગેજમેઝટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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