ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਅਤੇ ਅਮਲਗਾਮੇਰਟਡ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਿਮੂਰਿਕ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਿਰਿਮਤੀ ਰ ਿੱ ਤੀ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (10 ਜੁਲਾਈ, 2019) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਅਮਲਗਾਮੇਰਟਡ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਯੂਨੀਅਨ (ਏ.ਟੀ.ਯੂ.) (Amalgamated Transit
Union) (ATU) ਲੋ ਕਲ 1573 ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਨਵੇਂ ਿਮੂਰਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਰਿਮੀ ਿਰਿਮਤੀ ਰ ਿੱ ਤੀ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 – 30 ਜੂਨ, 2024 ਤਿੱ ਕ
ਪਰਭਾਵੀ ਰਿੇਗਾ। ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਜ ੀ ਮੀਰਟੰ ਗ ਰਵਿੱ ਚ, ਡੀਲ ਨੂੰ ਅੰ ਰਤਮ ਰੂਪ ਰ ੰ ੇ ਿੋਏ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਨ਼ਿੂਰੀ ਰ ਿੱ ਤੀ।
1976 ਤੋਂ ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਿੇਵਾ ਰ ੰ ੇ ਿੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਪਰ ਾਤਾਵਾਂ
ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿੈ। 2018 ਰਵਿੱ ਚ 31 ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਕਰਾਉਂ ੇ ਿੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ੇਖਣਯੋਗ ਮੁਿੱ ਖ
ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਥਾਨਾਂ ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ (ਜੀ.ਟੀ.ਏ.) (Greater Toronto Area) (GTA) ਰਵਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ
ਜੋੜ ਾ ਿੈ।
ਰਾਈਡਰਰਿਪ ਿਰਥਤੀ:


ਕਾਰਜ ਰ ਨ ੀ ਔਿਤ ਰਾਈਡਰਰਿਪ: 116,000*



ਿਫ਼ਤਾਵਾਰ ਔਿਤ ਰਾਈਡਰਰਿਪ: 671,000*



ਮਾਰਿਕ ਔਿਤ ਰਾਈਡਰਰਿਪ: 2,603,256**

*ਿਤੰ ਬ੍ਰ, ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਅਤੇ ਨਵੰ ਬ੍ਰ 2018 ਲਈ ਔਿਤ
**2018 ਤੋਂ 12 ਮਿੀਰਨਆਂ ੀ ਔਿਤ
ਿਵਾਲੇ
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ੇਿ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿੈ। ਇਿ ੇਖ ਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਖੁਿੀ ਿੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਰਿਟੀ ੇ
ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰ ਿਕ-ਕਾਲੀ ਜਥੇਬ੍ੰ ੀ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਿਮੂਰਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚ ਕੇ ਇਿ ਲਈ ਿਰਿਮਤੀ ਰ ਿੱ ਤੀ
ਿੈ। ਰੋ਼ਿਾਨਾ 110,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿਵਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਉਿ ਿਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਗੇ। ਮੈਂ
ਿੌ ੇਬ੍ਾਜੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਮਲ ਿਰ ਰਵਅਕਤੀ ਾ, ਉਿਨਾਂ ੀ ਰਮਿਨਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ੇ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧਤਾ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਿੁੰ ਾ ਿਾਂ।”
-

ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ੀ ਤਰਜੀਿ ਿਾਡੇ ਲੋ ਕ ਿਨ, ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਿਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਾਰੀਆਂ ੀ ਿੁਰਿੱਰਖਆ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਡੀਆਂ ਿਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿੁਰਿੱਰਖਅਤ, ਭਰੋਿੇਯੋਗ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਕਿਮ ਾ ਰਿਿਟਮ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਪੰ ਜ ਿਾਲਾਂ ਤਿੱ ਕ
ਅਮਲਗਾਮੇਰਟਡ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਯੂਨੀਅਨ 1573 ੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਉਤਿਾਰਿਤ ਿਾਂ।”
-

ਐਲੇ ਕਿ ਰਮਲੋ ਜੇਰਵਕ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ

“ਅਮਲਗਾਮੇਰਟਡ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਯੂਨੀਅਨ 1573 ਨੂੰ ਇਿ ਨਵੇਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨਾਲ ਖੁਿੀ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਿਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਿੁਰਿੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਿੇਯੋਗ
ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਪਰਣਾਲੀ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਿਾਰਿਤ ਿਾਂ।”
-

ਰੋਬ੍ ਗੂਡੀ (Rob Goudie), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਅਮਲਗਾਮੇਰਟਡ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਯੂਨੀਅਨ (ਏ.ਟੀ.ਯੂ.) ਲੋ ਕਲ 1573

-30ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਿਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਾ ਘਰ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ੇ ਿਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰ ੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੁੰ ੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਿ ਨੂੰ ਆਕਰਰਿਤ ਕਰ ੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰ

ਿਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ

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