
 

 

 
 برائے فوری اجراء

 

برامپٹن، مسی ساگا اور کیلیڈون میں ریجن آف پِیل کے ٹیکس دہندگان کے بہترین مفادات کے تحفظ کے لیے 
 برامپٹن کونسل نے ایک رائے شماری کا انعقاد کیا ہے

 
برامپٹن سٹی کونسل کی کل شام منعقد ہونے والی ایک خصوصی میٹنگ کے دوران برامپٹن سٹی کونسل   -( 2019مئی  22برامپٹن، آن )

نے ریجن آف پیل کی باالئی سطح پر طرز حکمرانی اور سٹی آف برامپٹن کونسل کی ساخت کو برقرار رکھنے کے لیے متفقہ طور پر ایک 
 پایا ہے کہ:قرارداد کی منظوری دی ہے۔ اس قرارداد میں طے 

 
"یہ کہ برامپٹن کے رہائشیوں کی معاونت کے ساتھ اور پیل ریجن کے ٹیکس دہندگان کے بہترین مفادات کے تحفظ کے لیے، 
برامپٹن سٹی کونسل ریجن آف پیل کی باالئی سطح پر طرز حکمرانی اور سٹی آف برامپٹن کونسل کی زیریں سطح کی طرز 

 کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔حکمرانی کی ساخت کو برقرار رکھنے 
 ساخت کو برقرار رکھنے کی سفارش کرتا ہے۔" موجودہیہ کہ سٹی آف برامپٹن، اونٹیریو کی حکومت کو 

 
پیل ریجن کے ٹیکس دہندگان کے مفادات کے تحفظ کے بارے میں کیے جانے والے اس فیصلے کو اسپیشل ایڈوائزرز کو بھجوا دیا گیا ہے 

 صوبائی جائزے کی قیادت کر رہے ہیں۔جو عالقائی حکومتوں کے 
 

( کی جانب سے ایک خودمختارانہ جائزہ موصول ہوا ہے جس کے مطابق ریجن آف پیل کو توڑنے کی وجہ Deloitteکونسل کو ڈیلوئیٹ ) 
 سے برامپٹن، مسی ساگا اور کیلیڈون کے ٹیکس دہندگان کو زیادہ اخراجات برداشت کرنا پڑیں گے۔

 
( نے بھی ایک مالیاتی تجزیہ فراہم کیا ہے جس کے مطابق یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ پِیل میں باالئی سطح پر طرز E&Yارنیسٹ اینڈ ینگ )

 حکمرانی کی مجوزہ تبدیلیوں کی وجہ سےان تینوں کمیونٹیوں کے ٹیکس دہندگان کو  زیادہ اخراجات برداشت کرنا پڑیں گے۔
 

ر کو اچھے طریقے سے چالنا کونسل کی سب سے بڑی ترجیح ہے اور اس مقصد کے اثاثوں اور سروسز کی نگہبان ہونے کے ناطے شہ 
 حصول  کے لیے سٹی اپنے رہائشیوں کو بہترین اور مٔوثر سروسز کی بہترین فراہمی کے لیے ہمہ وقت کوشاں اور پرعزم ہے۔

 
ومی عالقائی طرز حکمرانی کے تین آپشنز اپریل کے مہینے سے لے کر اب تک سٹی نے اپنے رہائشیوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو عم

 :، یعنیکے حوالے سے فعال طور پر وابستہ رکھا ہوا ہے

  )ایک علیٰحدہ شہر بننا )یعنی ریجن کو تحلیل کر دینا 

 تینوں میونسپیلٹیوں کو مال کر ایک بڑا شہر بنانا 

  رکھنا  برقرارموجودہ ساخت کو  
 

قائی حکومتوں کا جائزہ لینے کا آغاز کیا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ عالقائی اس سال کے آغاز میں، صوبہ اونٹیریو نے عال
حکومتیں ممکنہ حد تک مٔوثر اور کارگر طریقے سے کام کرتی ہوں اور جن ضروری سروسز پر کمیونٹی انحصار کرتی ہے وہ سروسز 

رانی کے حوالے سے حتمی فیصلہ صوبہ اونٹیریو نے کرنا ہے اور یہ انہیں تسلسل کے ساتھ فراہم کی جا رہی ہوں۔ عالقائی طرز حکم
 میں ہی متوقع ہے۔ 2019

 
   سرخیاں 

  رکھا ہے، بشمول ٹأون ہال میں ٹیلیفون، ٹأون ہال کی ایک میٹنگ، آن   وابستہ کمیونٹی کو اپنے ساتھسٹی نے کئی طریقوں سے
الئن سروے، ایک فریق ثالث کی جانب سے منعقد کیا جانے واال ایک تفصیلی سائنسی مطالعہ اور سٹی کی ویب سائٹ پر موجود 

 ایک آن الئن رابطہ فارم کی فراہمی

   ریجن آف پیل کی موجودہ ساخت کو برقرار عوام کی جانب سے موصول ہونے والی آراء کے مطابق، عوام کی اکثریت نے
 رکھنے کی رائے دی ہے

  اور سروسز کی فراہمی کو مدنظر رکھتے ہوئے، ریجن سے علیٰحدہ کرنے کے اخراجات پر عوام نے بڑی حد تک  اخراجات
 تشویش کا اظہار کیا ہے

 ( مین اسٹریٹ ریسرچMainstreet Research کی جانب سے منعقد کی جانے والی عوامی رائے میں یہ بات سامنے آئی ہے )
 پیل ریجن کی باالئی طرز حکمرانی کی ساخت کو بحال رکھنے کی حمایت کی ہے( نے %66.4رہائشیوں ) 7میں سے  10کہ 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20190521spcc_Agenda.pdf#page=7
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20190521spcc_Agenda.pdf#page=8
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20190521spcc_Agenda.pdf#page=8


 

 

  اس حوالے سے صوبہ اونٹیریو کی جانب سے منسٹر آف میونسپل افیئرز اینڈ ہأوسنگ کے ذریعے ان کی مجوزہ سفارشات کے
  اعالن کی جلد توقع کی جا رہی ہے 

  اس بارے میں صوبہ کے خصوصی ایڈوائزرز کی جانب سے منسٹر آف میونسپل افیئرز اینڈ ہأوسنگ کے پاس اپنی سفارشات جمع
 کے اوائل میں( کے بعد کسی فیصلے کا اعالن کیا جائے گا 2019کرانے )موسم گرما 

 
 اقتباس 

"رہائشیوں نے کونسل کو بڑے واضح الفاظ میں رائے دی ہے کہ موجودہ پیل ریجن اور سٹی کونسل کی طرز حکمرانی کی حالیہ ساخت کے 
ساتھ بحال رہنا ان کی ترجیحی رائے ہے۔ عوام کا بنیادی خدشہ اس پر اٹھنے والے غیر واضح اخراجات تھا اور ہم مٔوثریت اور اپنے ٹیکس 

کے لیے ہمیشہ کوشاں اور پرعزم ہیں۔ ہمارا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم اپنی سروسز کو بہترین مگر ممکنہ حد  دہندگان کے تحفظ
، دونوں کی جانب سے پیش کردہ مالیاتی تجزیوں سے یہ بات E&Yتک کم الگت کے ساتھ اپنے رہائشیوں کو فراہم  کریں۔ ڈیلوئیٹ اور 

ے یا ضم کرنے سے مسی ساگا، برامپٹن اور کیلیڈون کے ٹیکس دہندگان پر اخراجات کا بہت زیادہ بوجھ واضح ہے کہ ریجن کو تحلیل کرن
 پڑے گا۔ صوبہ سے ہماری گزارش ہے کہ ریجن آف پیل کو نہ چھیڑا جائے اور ٹیکس دہندگان کی رائے کو ترجیح دی جائے۔"

 میئر پیٹرک برأون -
 
-30- 

 
 

ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے  کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 

ور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی ا
 فیس بک ،ٹوئٹر ۔ ہم سےرکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر رابطہ کریں۔ انسٹاگرام اور

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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