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ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤ ੇATU 1573 ਨੇ ਿਮਸੂਿਕ ਿਮਝਤੌ ੇਨੂੂੰ  ਤਿਦੀਕ ਕੀਤਾ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਅਮੈਲਗਮੈਸਟਡ ਟਰਾਂਸਿਟ ਯੂਨੀਅਨ (ATU) ਲੋਕਲ 1573 ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਿਮੂਸਿਕ ਿਮਝੌਤੇ ਨੂੂੰ  ਤਿਦੀਕ 
ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਿੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗਲਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਨਵੇਂ ਿਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿੱਕ ਸਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ; ਕਾਉਂਿਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਸਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਯਤ ਕਾਉਂਿਲ ਮੀਸਟੂੰਗ 
ਸਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਸਦੂੰ ਦੇ ਿੋਏ ਸਨਪਟਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਅੂੰ ਸਤਮ ਰੂਪ ਸਦੱਤਾ। 
 

ਮੇਅਰ ਸਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਸਕਿਾ, “ਮੈਨੂੂੰ  ਇਿ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਿੋਈ ਿੈ ਸਕ ਅਿੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਿਟ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਮੂਸਿਕ ਿਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਿ ਨੂੂੰ  ਤਿਦੀਕ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੇਕ ਸਵਅਕਤੀ 
ਦਾ ਤੁਿਾਡੀ ਿਖ਼ਤ ਸਮਿਨਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿਮਰਪਣ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੀ ਿਾਂ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ 
ATU 1573 ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਇਿ ਿਮਝੌਤਾ ਿਾਡੇ ਸ਼ਸਿਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਿਟ ਸਵੱਚ ਰੋਿਾਨਾ ਿਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੱਲਦਾ 
ਰੱਖੇਗਾ।” 
 

ATU 1573, ਬੱ੍ਿ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕੈਸਨਕਾਂ ਿਮੇਤ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 944 ਟਰਾਂਸਿਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਰਸਤਸਨਧਤਾ ਕਰਦੀ ਿੈ।  
 

ATU 1573 ਦੇ ਪਰੈਿੀਡੂੰ ਟ ਰੌਬ੍ ਗਾਉਡੀ (Rob Goudie) ਨੇ ਸਕਿਾ, “ਅਿੀਂ, ਅਮੈਲਗਮੈਸਟਡ ਟਰਾਂਸਿਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਿਮਰਥਨ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਦਾ 
ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਿਾਂਗੇ। ਅਿੀਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੂੰਗਾ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਿਬ੍ੂੰ ਧ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  
GTA (ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ) ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਿਭ ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਟਰਾਂਸਿਟ ਪਰਣਾਲੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਿਕ।ੇ”  
 

ਚਾਰ ਿਾਲ ਲਈ ਿਮੂਸਿਕ ਿਮਝੌਤਾ ਿੁਣ 30 ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਿੈ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਿਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਸਿੱਧ ਿੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਵਿਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿਿੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਿੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਿੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਿੁੂੰ ਚ ਸਮਲਦੀ ਿੈ। 2007 ਸਵੱਚ ਖਸੋਲਿਆ ਸਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸਵਕ ਿਿੋਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਿਲਰ ਿੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਸਿੱਿਾ ਿੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਿਿਪਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 
 

 
ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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