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سٹی کونسل کی میٹنگز ہر بدھ کو صبح 9:30 پر ہوتی ہیں۔ مزید تفصیالت کے لیے، brampton.ca مالحظہ فرمائیں۔

کمیونٹیاپ ڈیٹ

وارڈز 9 اور 10 کے محرتم رہائش کنندگان، میں پچھلے تین سال کے دوران اپنے وارڈز 
اور شہر میں بنیادی مسائل کی شناخت اور ان کے حل میں میری مدد کرنے کے لیے 

آپ کی جاری معاونت پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آیا یہ 2016 کی برامپٹن 
میں 25,000 مزید نوکریاں پیدا کرنے کے لیے تحریک تھی، غیر جانب داری اور 

احتساب کو بہرت بنانے کے لیے ماہانہ بنیادوں پر کونسل کی رائے دہی کو آن الئین 
پوسٹ کرنے کے لیے میری تحریک تھی یا بلیو ربن کمیٹی، جس نے ہامرے شہر میں 
نئی یونیورسٹی النے میں مدد دی، میں میری موجودگی تھی-آپ کی آواز اونچی اور 

واضح سنی جا رہی ہے۔

نتائج معنی رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے خاندانوں کی زندگیاں بہرت بنانے اور ہر ایک 
 برامپٹونین کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے ایک ساتھ کام کرتے ہیں،

تو ہم سب اپنے مشرتکہ مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔

آگے دیکھتے ہوئے، میرا خواب ایک ایسا ترقی کرتا ہوا اور مربوط شہر ہے، جہاں 
ہامرے بچوں کو اعلی درجے کی نوکریوں، بہرتین تعلیم، بہرت کردہ تفریحی سینٹرز اور 

قابل بھروسا نقل و حمل تک رسائی حاصل ہو گی۔

ایسا رصف بڑا سوچ کر اور ساکن حالت پر نہ رک کر ہی کیا جا سکتا ہے – ہامرا شہر ہر 
بہرتین چیز کا حقدار ہے۔

مخلص،

کونسلر گرپریت ڈھلون

سٹی کونسلر گرپریت ڈھلون کی جانب سے پیغام

ورڈز 9 اور 10 کے ریجنل کونسلر کے طور پر خدمات انجام دینا بڑے اعزاز کی بات 
رہی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہامرے شہر میں ہونے والی پیش رفت اور ترقی 

حقیقتا قابل تعریف ہے۔ کئی رہائشیوں نے ان پیش رفتوں اور سمت کے بارے میں 
جوش کا اظہار کیا ہے، جس جانب ہم بڑھ رہے ہیں، بشمول ہامرے شہر میں مستقبل 

میں یونیورسٹی کا اضافہ اور اس سال نئی اسپرنگ ڈیل الئربیری کا افتتاح اور گور 
میڈوز کمیونٹی سینٹر کی توسیع۔ 

میں اس بات کا بھی انتہائی مرست کے ساتھ اعالن کر رہا ہوں کہ گور میڈوز کمیونٹی 
سینٹر کی توسیع کا پراجیکٹ بہت جلدی تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ نیا مرحلہ 
کئی نئے فیچرز اور سہولیات فراہم کر کے سہولت گاہ کو بہرت بنائے گا، جیسا کہ نئی 

آبی سہولت گاہ، فٹنس سنٹر، بیرونی اسکیٹنگ رنک اور مزید بہت کچھ۔

میں وارڈز 9 اور 10 کے رہائشیوں کی خدمت جاری رکھنے اور پیش رفت اور ترقی کو 
بڑھانے کے لیے ایک ساتھ کام کرنے کے لیے پر امید ہوں۔ برائے مہربانی کسی قسم 
کی اضافی معلومات یا سواالت کے لیے میرے دفرت سے براہ راست رابطہ کرنے میں 

آزادی محسوس کریں۔

مخلص،

کونسلر جان سپرو ویری

ریجنل کونسلر سپروولیری کی جانب سے پیغام



پینڈرگیسٹ الگ ہأوس

 سٹی نے
 یونیورسٹی میں

رسمایہ کاری کا عزم 
کیا

سٹی آف برامپٹن ڈأون ٹأون برامپٹن 

میں یونیورسٹی کی ایک نئی سہولت 

گاہ اور تعلیم، جدت اور اشرتاک کے 

ایک مرکز کے لیے رسمایہ کاری کی 

ایک حکمت عملی پر پرعزم ہے۔ ایک 

بعد از ثانوی سہوت گاہ پر 10 سال 

کے عرصے میں 50M$ لگائے جائیں 

گے اور کمیونٹی کے مشرتکہ استعامل 

کی ایک ایسی جگہ میں 100M$ تک 

لگائے جائیں گے، جن میں یونیورسٹی 

کے قریب ایک نئی مرکزی الئربیری اور 

انٹرپرینیوئرل اور ثقافتی جگہ شامل ہو 

سکتی ہے۔ وقت، فنڈنگ کی قسم اور 

فنڈنگ کے ذرائع کے متعلق مخصوص 

فیصلے بعد میں کیے جائیں گے۔ 

ریرئسن یونیورسٹی اور شیریڈن کالج 

خزاں 2017 میں صوبے کو اپنی حتمی 

درخواستیں جمع کروائیں گے اور 

صوبہ ممکنہ طور پر سال کے آخر میں 

تفصیالت کا اعالن کر دے گا۔  

سیکنڈ یونٹس کے حوالے سے اپ ڈیٹ

علیٰحدہ کردہ، جزوی طور پر علیٰحدہ کردہ اور ٹأون ہأوس رہائشوں میں سیکنڈ 
یونٹس بنانے کی اجازت ہے، جن پر زوننگ کے تقاضوں اور پابندیوں کی منظوری 
کا اطالق ہوتا ہے۔ جون میں، سٹی کونسل نے سیکنڈ یونٹ کی پالیسیوں کو زیادہ 
لچکدار اور زیادہ لوگوں کو رجسٹر کروانے میں حوصلہ افزائی فراہم کرنے کے لیے 

تبدیلیاں مںظور کی تھیں:

پارکنگ – پارکنگ کی جگہ کی چوڑائی کے تقاضے میں تبدیلیاں، تاکہ ڈرائیو وے   •

پر دو گاڑیاں ایک ساتھ کھڑی کی جا سکیں۔

یونٹ کا سائز – بنیادی عامرت کی نسبت سیکنڈ یونٹ  • 

الزمی طور پر چھوٹا ہو گا۔    

رجسٹریشن کا عمل – بلڈنگ پرمٹ اور رجسٹریشن کی درخواستیں  • 

بیک وقت جائزہ کے لیے جمع کرائی جائیں گی، جس کی وجہ دو مراحل   
پر مشتمل حالیہ طریقہ کار بہرت اور زیادہ مٔوثر ہو جائے گا۔  

پابندی نہ کرنے والی قانونی یونٹس – ان دو یونٹ والے رہائشوں کے لیے $200 
رجسٹریشن فیس سے استثناء، جو 16 نومرب 1995 سے پہلے بنی تھیں۔  

تاریخی بوویرد ہأوس کو ایک نیا ہمسائیہ مل رہا ہے – 

پینڈرگیسٹ الگ ہأوس! پینڈرگیسٹ الگ ہأوس 1800 کی دہائی 

کے درمیان تعمیر کردہ ایک نادر ثقافتی ورثہ ہے اور شہر میں 

آخری باقی زیر علم الگ ہأوسز میں سے ایک ہے۔ الگ ہأوس 

بنیادی طور پر میک وین ڈرائیو اور کنٹری سائیڈ ڈرائیو کے 

قریب پینڈرگیسٹ فارم میں موجود تھا۔  

الگ ہأوس کو بوویرد ہأوس کی جگہ پر منتقل اور بحال کیا جا 

رہا ہے، جہاں اس کے طویل مدتی دوبارہ استعامل اور عوام کے 

لطف اندوز ہونے کے لیے اسے درست طریقے مربوط کیا جائے 

گا اور پروگرام بندی کی جائے گی۔ 

ایکٹو اسسٹ فی اسسٹینس پروگرام
ایکٹو اسسٹ فیس میں رعایت کا ایک پروگرام ہے، جسے برامپٹن میں کم آمدنی 

والے خاندانوں اور افراد کو تفریحی پروگراموں میں رشکت کرنے میں مدد کرنے کے 
لیے بنایا گیا ہے۔ یہ معاونت یر 12 مہینے کے عرصے میں 275$/شخص کے حساب 

سے آپ کے اکأونٹ میں کریڈٹ کی صورت میں فراہم کی جاتی ہے۔ رازداری 
ہمیشہ برقرار رکھی جاتی ہے۔

درخواست دینے کے لیے، ایکٹو اسسٹ اپلیکیشن فارم بھریں )آن الئین یا کسی بھی 
تفریحی سینٹر پر دستیاب ہے(۔ 

درخواست کنندگان کو رہائش کا ثبوت، پورے خاندان کی کل آمدنی کا ثبوت اور 
درخواست میں بیان کردہ متام منحرص لوگوں کی قانونی ذمہ داری کا ثبوت فراہم 

کرنا پڑے گا۔ قابل قبول حامیتی دستاویزات کی ایک فہرست ایکٹو اسسٹ کے 
ویب پیج اور درخواست کے فارم پر دستیاب ہے۔

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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سینیرئ اسنو ریموول گرانٹ
کیا آپ ایک عمر رسیدہ یا مستقل معذوری کے 

حامل کوئی شخص ہیں؟ اگر ہاں، تو سٹی آپ کو 
اپنی برف صاف کرنے کے لیے کسی کی خدمات 

حاصل کرنے کے خرچ کو پورا کرنے میں مدد 
کر سکتا ہے۔ اگر آپ اہل ہوں، تو آپ کو بغیر 

کونوں والے الٹ کے لیے 200$ تک یا دو اطراف 
سائیڈ واکس )اگر شہر نے دونوں کو صاف نہ 

 کیا ہو تو( کے ساتھ کونوں والے الٹ کے
300$ تک مل سکتے ہیں۔ 

درخواست دینے کے طریقے کے بارے میں 
www.brampton.ca/ مزید جاننے کے لیے

snowgrant مالحظہ کریں۔

اسپرنگ ڈیل الئربیری کا افتتاج جلد ہو رہا ہے 
کافی پیش بندی کے بعد، 10705 برامیال روڈ پر نئی الئربیری اور پارک نومرب کے آخر 

میں کھلنے متوقع ہیں۔ اسپرنگ ڈیل الئربیری برانچ 26,000 مربع فٹ )m2 2,415( پر 

مشتمل جدید تکونی عامرت ہے، جو پروگرامز کے لیے کمرے اور عمر رسیدہ افراد کے 

لیے بھی ایک جگہ فراہم کرے گی۔ اسے کے ساتھ ساتھ، کوماگاٹا ماروو پارک میں ایک 

تھیم شدہ، قابل رسائی کھیل کا میدان، گرم مہینوں میں استعامل کے لیے اسپلیش پیڈ 

اور ایک باغ/پانی والی خصوصیت شامل ہو گی۔ اس جگہ کا ڈیزائن کوماگاٹا مارو واقعے 

کی یاد دالئے گا اور ترک وطن اور کثیر الثقافتی پن کے بارے میں ایک وسیع کہانی 

سنائے گا۔ 

رصف کم حد والی آتش بازیاں، جو جالئے جانے پر 3 میٹر (10 فٹ) سے کم 

دور جاری ہیں، اجازت شدہ ہیں۔ مثالوں میں فاؤنٹینز، ِویلز، گراؤنڈ اسپ�ز، 

اسپارکلرز شامل ہیں۔ دیگر �ام آتش بازیاں برامپٹن میں ممنوع ہیں اور سائیڈ 

واکس، اسکولوں، پارکس اور دیگر عوامی مقامات پر کسی قسم کی آتش بازیوں 

کی اجازت نہیں ہے۔

دیوالی یا نیو ایرئز ایو کے لیے آتش بازیاں استعامل کر رہے ہیں؟  

حفاظتی مشورے:

آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی کا کوئی برتن   •

یا پانی سے بھری کوئی حوض الئین قریب دستیاب 

رکھیں

اسپارکل کے عالوہ کبھی بھی کوئی آتش بازی اپنے   •

ہاتھ میں نہ جالئیں یا پکڑیں

اسپارکلرز استع�ل کرنے کے بعد، انہیں پھینکنے   •

سے پہلے پوری طرح ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کے 

کسی برتن میں ڈالیں

ڈرائیو ویز کو کھال کرنا
ڈرائیو ویز کو کھال کرنا کی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے قوانین جانیں: 

کرب کو کاٹنے یا بولیوارڈ )سڑک اور سائیڈ واک کے درمیان کی جگہ( کو کھال کرنے کے لیے   • 
آپ کو سٹی سے پرمٹ حاصل کرنے کی رضورت پڑ سکتی ہے۔  

لینڈ اسکیپ یا اپنی پراپرٹی کا درجہ تبدیل کرنے کے لیے آپ کو شہر کے  • 
ایک ِفل پرمٹ کی رضورت بھی پڑ سکتی ہے۔ یہ اس مواد )مٹی،   

پتھر، کنکریٹ، گھاس وغیرہ( کے لیے ہے، جو آپ کے ڈرائیو وے میں استعامل ہوں گی۔  

آپ کی جگہ کے سائز کی بنیاد پر ڈرائیو وے کی پابندیاں موجود ہیں آپ کو اپنے ڈرائیو   • 
وے اور سائیڈ والی الٹ الئین کے درمیان کم از کم 0.6 میٹر )2 فٹ( رسایت پذیر جگہ    

چھوڑنی چاہیے۔  

تفصیالت کے لیے brampton.ca مالحظہ فرمائیں یا زوننگ رسوسز کو 905.874.2090 پر کال 
کریں۔ 

شہر کے بجٹ کو ترتیب دینے میں آپ کا کردار

 ہر سال سٹی ایسی ترجیحات، اہداف اور اقدامات کی شناخت کرتا ہے جو

وسائل کے اچھے استعامل کو یقینی بناتے ہیں۔ برامپٹن کے رہائشی کے طور پر، آپ کی رائے بجٹ 

کے پورے عمل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ بجٹ پر بحث کی تاریخوں کے منتظر رہیں، جو 

brampton.ca پر پوسٹ کی جائیں گی۔  

بجٹ کا عمل کیا ہے؟ 

کونسل کے اراکین بجٹ کے عمل کو بڑھانے کے لیے حکمت عملی کے مطابق ترجیحات کے حوالے سے سمت اور جوابی رائے فراہم کرتے ہیں   1    

بجٹ کمیٹی منصوبوں کی نظرثانی کرتی ہے اور کونسل کو  سفارشات فراہم کرتی ہے۔   2    

نظر ثانی میں رضوریات )جو کہ حکمت عملی کے مطابق ترجیحات، اخراجات اور عوامی رائے کے ساتھ ہموار ہوتی ہیں( کی نظرثانی اور رپورٹ بندی شامل ہے   3    

کونسل سفارشات پر نظرثانی کرتی ہے اور بجٹ کو منظور کرتی ہے  4 
  

طوفانی پانی کے انتظام کے لیے اقتصادی 
مطالعہ 

طوفانی پانی وہ پانی ہے جو ہامرے ندی، نالوں اور تیالبوں 
میں بارش یا پگھلتی ہوئی برف سے بہتا ہے۔ سٹی کے پاس 

اس طوفانی پانی کو منتظم کرنے کے لیے ایک بڑا نظام 
موجود ہے، جس سے سیالب اور کٹائی کے عمل کا خطرہ 

کم ہو جاتا ہے۔ 

دیگر کئی میونسپلٹیوں کی طرح، برامپٹن کی طوفانی پانی 
کے انتظام کی رضوریات بڑھ رہی ہیں، جیسا کہ ہامری 

آبادی بڑھ رہی ہے اور انفراسٹرکچر پرانا ہو رہا ہے۔ سٹی 
طوفانی پانی کے انتظام کی موجودہ اور مستقبل کی 
رضوریات اور اخراجات کا مطالعہ کر رہے اور اس اہم 

پروگرام میں جاری رسمایہ کاری کے لیے ادائیگی کے متبادل 
تالش کر رہا ہے۔ مزید جاننے اور اپنی رائے دینے کے لیے 

www.brampton.ca مالحظہ کریں۔



پینڈرگیسٹ الگ ہأوس

 سٹی نے
 یونیورسٹی میں

رسمایہ کاری کا عزم 
کیا

سٹی آف برامپٹن ڈأون ٹأون برامپٹن 

میں یونیورسٹی کی ایک نئی سہولت 

گاہ اور تعلیم، جدت اور اشرتاک کے 

ایک مرکز کے لیے رسمایہ کاری کی 

ایک حکمت عملی پر پرعزم ہے۔ ایک 

بعد از ثانوی سہوت گاہ پر 10 سال 

کے عرصے میں 50M$ لگائے جائیں 

گے اور کمیونٹی کے مشرتکہ استعامل 

کی ایک ایسی جگہ میں 100M$ تک 

لگائے جائیں گے، جن میں یونیورسٹی 

کے قریب ایک نئی مرکزی الئربیری اور 

انٹرپرینیوئرل اور ثقافتی جگہ شامل ہو 

سکتی ہے۔ وقت، فنڈنگ کی قسم اور 

فنڈنگ کے ذرائع کے متعلق مخصوص 

فیصلے بعد میں کیے جائیں گے۔ 

ریرئسن یونیورسٹی اور شیریڈن کالج 

خزاں 2017 میں صوبے کو اپنی حتمی 

درخواستیں جمع کروائیں گے اور 

صوبہ ممکنہ طور پر سال کے آخر میں 

تفصیالت کا اعالن کر دے گا۔  

سیکنڈ یونٹس کے حوالے سے اپ ڈیٹ

علیٰحدہ کردہ، جزوی طور پر علیٰحدہ کردہ اور ٹأون ہأوس رہائشوں میں سیکنڈ 
یونٹس بنانے کی اجازت ہے، جن پر زوننگ کے تقاضوں اور پابندیوں کی منظوری 
کا اطالق ہوتا ہے۔ جون میں، سٹی کونسل نے سیکنڈ یونٹ کی پالیسیوں کو زیادہ 
لچکدار اور زیادہ لوگوں کو رجسٹر کروانے میں حوصلہ افزائی فراہم کرنے کے لیے 

تبدیلیاں مںظور کی تھیں:

پارکنگ – پارکنگ کی جگہ کی چوڑائی کے تقاضے میں تبدیلیاں، تاکہ ڈرائیو وے   •

پر دو گاڑیاں ایک ساتھ کھڑی کی جا سکیں۔

یونٹ کا سائز – بنیادی عامرت کی نسبت سیکنڈ یونٹ  • 

الزمی طور پر چھوٹا ہو گا۔    

رجسٹریشن کا عمل – بلڈنگ پرمٹ اور رجسٹریشن کی درخواستیں  • 

بیک وقت جائزہ کے لیے جمع کرائی جائیں گی، جس کی وجہ دو مراحل   
پر مشتمل حالیہ طریقہ کار بہرت اور زیادہ مٔوثر ہو جائے گا۔  

پابندی نہ کرنے والی قانونی یونٹس – ان دو یونٹ والے رہائشوں کے لیے $200 
رجسٹریشن فیس سے استثناء، جو 16 نومرب 1995 سے پہلے بنی تھیں۔  

تاریخی بوویرد ہأوس کو ایک نیا ہمسائیہ مل رہا ہے – 

پینڈرگیسٹ الگ ہأوس! پینڈرگیسٹ الگ ہأوس 1800 کی دہائی 

کے درمیان تعمیر کردہ ایک نادر ثقافتی ورثہ ہے اور شہر میں 

آخری باقی زیر علم الگ ہأوسز میں سے ایک ہے۔ الگ ہأوس 

بنیادی طور پر میک وین ڈرائیو اور کنٹری سائیڈ ڈرائیو کے 

قریب پینڈرگیسٹ فارم میں موجود تھا۔  

الگ ہأوس کو بوویرد ہأوس کی جگہ پر منتقل اور بحال کیا جا 

رہا ہے، جہاں اس کے طویل مدتی دوبارہ استعامل اور عوام کے 

لطف اندوز ہونے کے لیے اسے درست طریقے مربوط کیا جائے 

گا اور پروگرام بندی کی جائے گی۔ 

ایکٹو اسسٹ فی اسسٹینس پروگرام
ایکٹو اسسٹ فیس میں رعایت کا ایک پروگرام ہے، جسے برامپٹن میں کم آمدنی 

والے خاندانوں اور افراد کو تفریحی پروگراموں میں رشکت کرنے میں مدد کرنے کے 
لیے بنایا گیا ہے۔ یہ معاونت یر 12 مہینے کے عرصے میں 275$/شخص کے حساب 

سے آپ کے اکأونٹ میں کریڈٹ کی صورت میں فراہم کی جاتی ہے۔ رازداری 
ہمیشہ برقرار رکھی جاتی ہے۔

درخواست دینے کے لیے، ایکٹو اسسٹ اپلیکیشن فارم بھریں )آن الئین یا کسی بھی 
تفریحی سینٹر پر دستیاب ہے(۔ 

درخواست کنندگان کو رہائش کا ثبوت، پورے خاندان کی کل آمدنی کا ثبوت اور 
درخواست میں بیان کردہ متام منحرص لوگوں کی قانونی ذمہ داری کا ثبوت فراہم 

کرنا پڑے گا۔ قابل قبول حامیتی دستاویزات کی ایک فہرست ایکٹو اسسٹ کے 
ویب پیج اور درخواست کے فارم پر دستیاب ہے۔

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
.brampton.ca/recreation  activeassist@brampton.ca  905.874.2313

سینیرئ اسنو ریموول گرانٹ
کیا آپ ایک عمر رسیدہ یا مستقل معذوری کے 

حامل کوئی شخص ہیں؟ اگر ہاں، تو سٹی آپ کو 
اپنی برف صاف کرنے کے لیے کسی کی خدمات 

حاصل کرنے کے خرچ کو پورا کرنے میں مدد 
کر سکتا ہے۔ اگر آپ اہل ہوں، تو آپ کو بغیر 

کونوں والے الٹ کے لیے 200$ تک یا دو اطراف 
سائیڈ واکس )اگر شہر نے دونوں کو صاف نہ 

 کیا ہو تو( کے ساتھ کونوں والے الٹ کے
300$ تک مل سکتے ہیں۔ 

درخواست دینے کے طریقے کے بارے میں 
www.brampton.ca/ مزید جاننے کے لیے

snowgrant مالحظہ کریں۔

اسپرنگ ڈیل الئربیری کا افتتاج جلد ہو رہا ہے 
کافی پیش بندی کے بعد، 10705 برامیال روڈ پر نئی الئربیری اور پارک نومرب کے آخر 

میں کھلنے متوقع ہیں۔ اسپرنگ ڈیل الئربیری برانچ 26,000 مربع فٹ )m2 2,415( پر 

مشتمل جدید تکونی عامرت ہے، جو پروگرامز کے لیے کمرے اور عمر رسیدہ افراد کے 

لیے بھی ایک جگہ فراہم کرے گی۔ اسے کے ساتھ ساتھ، کوماگاٹا ماروو پارک میں ایک 

تھیم شدہ، قابل رسائی کھیل کا میدان، گرم مہینوں میں استعامل کے لیے اسپلیش پیڈ 

اور ایک باغ/پانی والی خصوصیت شامل ہو گی۔ اس جگہ کا ڈیزائن کوماگاٹا مارو واقعے 

کی یاد دالئے گا اور ترک وطن اور کثیر الثقافتی پن کے بارے میں ایک وسیع کہانی 

سنائے گا۔ 

رصف کم حد والی آتش بازیاں، جو جالئے جانے پر 3 میٹر (10 فٹ) سے کم 

دور جاری ہیں، اجازت شدہ ہیں۔ مثالوں میں فاؤنٹینز، ِویلز، گراؤنڈ اسپ�ز، 

اسپارکلرز شامل ہیں۔ دیگر �ام آتش بازیاں برامپٹن میں ممنوع ہیں اور سائیڈ 

واکس، اسکولوں، پارکس اور دیگر عوامی مقامات پر کسی قسم کی آتش بازیوں 

کی اجازت نہیں ہے۔

دیوالی یا نیو ایرئز ایو کے لیے آتش بازیاں استعامل کر رہے ہیں؟  

حفاظتی مشورے:

آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی کا کوئی برتن   •

یا پانی سے بھری کوئی حوض الئین قریب دستیاب 

رکھیں

اسپارکل کے عالوہ کبھی بھی کوئی آتش بازی اپنے   •

ہاتھ میں نہ جالئیں یا پکڑیں

اسپارکلرز استع�ل کرنے کے بعد، انہیں پھینکنے   •

سے پہلے پوری طرح ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کے 

کسی برتن میں ڈالیں

ڈرائیو ویز کو کھال کرنا
ڈرائیو ویز کو کھال کرنا کی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے قوانین جانیں: 

کرب کو کاٹنے یا بولیوارڈ )سڑک اور سائیڈ واک کے درمیان کی جگہ( کو کھال کرنے کے لیے   • 
آپ کو سٹی سے پرمٹ حاصل کرنے کی رضورت پڑ سکتی ہے۔  

لینڈ اسکیپ یا اپنی پراپرٹی کا درجہ تبدیل کرنے کے لیے آپ کو شہر کے  • 
ایک ِفل پرمٹ کی رضورت بھی پڑ سکتی ہے۔ یہ اس مواد )مٹی،   

پتھر، کنکریٹ، گھاس وغیرہ( کے لیے ہے، جو آپ کے ڈرائیو وے میں استعامل ہوں گی۔  

آپ کی جگہ کے سائز کی بنیاد پر ڈرائیو وے کی پابندیاں موجود ہیں آپ کو اپنے ڈرائیو   • 
وے اور سائیڈ والی الٹ الئین کے درمیان کم از کم 0.6 میٹر )2 فٹ( رسایت پذیر جگہ    

چھوڑنی چاہیے۔  

تفصیالت کے لیے brampton.ca مالحظہ فرمائیں یا زوننگ رسوسز کو 905.874.2090 پر کال 
کریں۔ 

شہر کے بجٹ کو ترتیب دینے میں آپ کا کردار

 ہر سال سٹی ایسی ترجیحات، اہداف اور اقدامات کی شناخت کرتا ہے جو

وسائل کے اچھے استعامل کو یقینی بناتے ہیں۔ برامپٹن کے رہائشی کے طور پر، آپ کی رائے بجٹ 

کے پورے عمل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ بجٹ پر بحث کی تاریخوں کے منتظر رہیں، جو 

brampton.ca پر پوسٹ کی جائیں گی۔  

بجٹ کا عمل کیا ہے؟ 

کونسل کے اراکین بجٹ کے عمل کو بڑھانے کے لیے حکمت عملی کے مطابق ترجیحات کے حوالے سے سمت اور جوابی رائے فراہم کرتے ہیں   1    

بجٹ کمیٹی منصوبوں کی نظرثانی کرتی ہے اور کونسل کو  سفارشات فراہم کرتی ہے۔   2    

نظر ثانی میں رضوریات )جو کہ حکمت عملی کے مطابق ترجیحات، اخراجات اور عوامی رائے کے ساتھ ہموار ہوتی ہیں( کی نظرثانی اور رپورٹ بندی شامل ہے   3    

کونسل سفارشات پر نظرثانی کرتی ہے اور بجٹ کو منظور کرتی ہے  4 
  

طوفانی پانی کے انتظام کے لیے اقتصادی 
مطالعہ 

طوفانی پانی وہ پانی ہے جو ہامرے ندی، نالوں اور تیالبوں 
میں بارش یا پگھلتی ہوئی برف سے بہتا ہے۔ سٹی کے پاس 

اس طوفانی پانی کو منتظم کرنے کے لیے ایک بڑا نظام 
موجود ہے، جس سے سیالب اور کٹائی کے عمل کا خطرہ 

کم ہو جاتا ہے۔ 

دیگر کئی میونسپلٹیوں کی طرح، برامپٹن کی طوفانی پانی 
کے انتظام کی رضوریات بڑھ رہی ہیں، جیسا کہ ہامری 

آبادی بڑھ رہی ہے اور انفراسٹرکچر پرانا ہو رہا ہے۔ سٹی 
طوفانی پانی کے انتظام کی موجودہ اور مستقبل کی 
رضوریات اور اخراجات کا مطالعہ کر رہے اور اس اہم 

پروگرام میں جاری رسمایہ کاری کے لیے ادائیگی کے متبادل 
تالش کر رہا ہے۔ مزید جاننے اور اپنی رائے دینے کے لیے 

www.brampton.ca مالحظہ کریں۔
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سٹی کونسل کی میٹنگز ہر بدھ کو صبح 9:30 پر ہوتی ہیں۔ مزید تفصیالت کے لیے، brampton.ca مالحظہ فرمائیں۔

کمیونٹیاپ ڈیٹ

وارڈز 9 اور 10 کے محرتم رہائش کنندگان، میں پچھلے تین سال کے دوران اپنے وارڈز 
اور شہر میں بنیادی مسائل کی شناخت اور ان کے حل میں میری مدد کرنے کے لیے 

آپ کی جاری معاونت پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آیا یہ 2016 کی برامپٹن 
میں 25,000 مزید نوکریاں پیدا کرنے کے لیے تحریک تھی، غیر جانب داری اور 

احتساب کو بہرت بنانے کے لیے ماہانہ بنیادوں پر کونسل کی رائے دہی کو آن الئین 
پوسٹ کرنے کے لیے میری تحریک تھی یا بلیو ربن کمیٹی، جس نے ہامرے شہر میں 
نئی یونیورسٹی النے میں مدد دی، میں میری موجودگی تھی-آپ کی آواز اونچی اور 

واضح سنی جا رہی ہے۔

نتائج معنی رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے خاندانوں کی زندگیاں بہرت بنانے اور ہر ایک 
 برامپٹونین کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے ایک ساتھ کام کرتے ہیں،

تو ہم سب اپنے مشرتکہ مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔

آگے دیکھتے ہوئے، میرا خواب ایک ایسا ترقی کرتا ہوا اور مربوط شہر ہے، جہاں 
ہامرے بچوں کو اعلی درجے کی نوکریوں، بہرتین تعلیم، بہرت کردہ تفریحی سینٹرز اور 

قابل بھروسا نقل و حمل تک رسائی حاصل ہو گی۔

ایسا رصف بڑا سوچ کر اور ساکن حالت پر نہ رک کر ہی کیا جا سکتا ہے – ہامرا شہر ہر 
بہرتین چیز کا حقدار ہے۔

مخلص،

کونسلر گرپریت ڈھلون

سٹی کونسلر گرپریت ڈھلون کی جانب سے پیغام

ورڈز 9 اور 10 کے ریجنل کونسلر کے طور پر خدمات انجام دینا بڑے اعزاز کی بات 
رہی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہامرے شہر میں ہونے والی پیش رفت اور ترقی 

حقیقتا قابل تعریف ہے۔ کئی رہائشیوں نے ان پیش رفتوں اور سمت کے بارے میں 
جوش کا اظہار کیا ہے، جس جانب ہم بڑھ رہے ہیں، بشمول ہامرے شہر میں مستقبل 

میں یونیورسٹی کا اضافہ اور اس سال نئی اسپرنگ ڈیل الئربیری کا افتتاح اور گور 
میڈوز کمیونٹی سینٹر کی توسیع۔ 

میں اس بات کا بھی انتہائی مرست کے ساتھ اعالن کر رہا ہوں کہ گور میڈوز کمیونٹی 
سینٹر کی توسیع کا پراجیکٹ بہت جلدی تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ نیا مرحلہ 
کئی نئے فیچرز اور سہولیات فراہم کر کے سہولت گاہ کو بہرت بنائے گا، جیسا کہ نئی 

آبی سہولت گاہ، فٹنس سنٹر، بیرونی اسکیٹنگ رنک اور مزید بہت کچھ۔

میں وارڈز 9 اور 10 کے رہائشیوں کی خدمت جاری رکھنے اور پیش رفت اور ترقی کو 
بڑھانے کے لیے ایک ساتھ کام کرنے کے لیے پر امید ہوں۔ برائے مہربانی کسی قسم 
کی اضافی معلومات یا سواالت کے لیے میرے دفرت سے براہ راست رابطہ کرنے میں 

آزادی محسوس کریں۔

مخلص،

کونسلر جان سپرو ویری

ریجنل کونسلر سپروولیری کی جانب سے پیغام


