برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن اور امیلگمیٹڈ ٹرانزٹ یونین  1573نے ایک مشترکہ
معاہدہ طے کر لیا ہے
برامپٹن ،آن ( 10جوالئی  – )2019سٹی آف برامپٹن اور امیلگمیٹڈ ٹرانزٹ یونین ( )ATUلوکل  1573نے ایک نیا مشترکہ معاہدہ طے کر
موثر با عمل رہے گا۔ کونسل نے آج کی اپنی میٹنگ کے دوران اس نئے معاہدہ کی
لیا ہے جو  1جوالئی  30 – 2019جون  2024تک ٔ
منظوری دے کر اس کو حتمی شکل دے دی ہے۔
برامپٹن ٹرانزٹ جو  1976سے شہر کی خدمت میں مصروف عمل ہے ،کا شمار کینیڈا کی نقل و حرکت کی تیز ترین بڑھوتری کی حامل
سروسز میں ہوتا ہے۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے سال  2018میں  31ملین سے زیادہ مسافروں کو ان کی منزلوں تک پہنچایا ہے اور یہ مسافروں
کو برامپٹن کی بڑی تفریح گاہوں اور منازل تک پہنچانے کے عالوہ گریٹر ٹورانٹو ایریا ( )GTAکے عوامی نقل و حمل کے ذرائع سے بھی
مربوط کرتی ہے۔
مسافروں کی شماریات:




دوران ہفتہ کے اوسط مسافر116,000* :
ہفتہ وار اوسط مسافر671,000* :
ماہوار اوسط مسافر2,603,256** :

*ستمبر ،اکتوبر اور نومبر  2018کی اوسط
**  2018سے  12مہینوں کی اوسط
اقتباسات
"برامپٹن ٹرانزٹ کا شمار ملک میں سب سے تیزی سے بڑھنے والے نقل و حرکت کے نظاموں میں ہوتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی
محسوس ہو رہی ہے کہ ہم شہر کی ُکل وقتی اور جزووقتی مالزمین کی یونینز کے ساتھ ایک معاہدہ کو حتمی شکل دینے میں کامیاب ہو
گئے ہیں۔ برامپٹن ٹرانزٹ پر ہر روز  110,000سے زیادہ مسافر سفر کرتے ہیں اور اس معاہدہ کی وجہ سے ان کا سفر ہموار طور پر
جاری رہے گا۔ اس معاہدہ کو طے کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے والے تمام لوگوں کی کاوشوں اور برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے ایک
مثبت سوچ رکھنے پر میں شکر گزار ہوں۔"
-

براون ،میئر ،سٹی آف برامپٹن
پیٹرک ٔ

"برامپٹن ٹرانزٹ کی ترجیح ہمارے لوگ ہیں اور خاص کر ہمارے مسافروں اور مالزمین کی حفاظت ہمارے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم
اپنی سروسز کو خوب سے خوب تر بنانے اور اپنے مسافروں کو نقل و حرکت کا ایک محفوظ ،قابل بھروسہ اور معیاری نظام فراہم کرنے
کے لیے اگلے پانچ سال کے دوران امیلگمیٹڈ ٹرانزٹ یونین  1573کے ساتھ مل کر کام کرنے کے متمنی ہیں۔"

-

ایلکس ملوجیوک ،جنرل منیجر ،برامپٹن ٹرانزٹ

"امیلگمیٹڈ ٹرانزٹ یونین  1573اس معاہدہ پر نہایت خوش ہے۔ ہم اپنے مسافروں اور رہائشیوں کو نقل و حرکت کا ایک محفوظ اور قابل
بھروسہ نظام فراہم کرنے کے لیے سٹی آف برامپٹن کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔"
-

روب گوئڈی ،پریزیڈینٹ ،امیلگمیٹڈ ٹرانزٹ یونین ( )ATUلوکل 1573

-30کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے
لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں ،ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت
رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت دار ی کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ ،قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹوئٹر ،فیس بک
اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
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