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بڑھوتری  درکار مطلوبہ کی تعمیر کے لیےشہر برامپٹن بجٹ مستقبل کے لیے تیار  مجوزہکا  2018-2020

 کو برقرار رکھے گا
 نومبر سے شروع ہو رہا ہے۔ 27مورخہ ہے۔ بجٹ پر غور  منتظرعوامی تبصروں کی انتظامیہ سٹی 

 
، تفریحی مواقع کو تازہ ترین بہتر بناناکاروائی کو  پر قابو پانے کینقل و حمل کے ذرائع کی بڑھوتری میں معاونت کرنا، آگ  –برامپٹن، آن 

کے مجوزہ بجٹ  2020-2018کی تعمیر نو کرنا؛ یہ  کے عوامی مقاماترکھنا، ایک نئی یونیورسٹی میں سرمایہ کاری کرنا اور ڈأون ٹأون 
 کی چند شہ سرخیاں ہیں، جو مستقبل کے لیے تیار برامپٹن کی تعمیر کے لیے بڑھوتری کی رفتار کو برقرار رکھنے میں مدد دیں گی۔   

 

 پر دستیاب ہے۔ www.brampton.ca/budgetکا مجوزہ بجٹ اب عوامی نظرثانی اور تبصروں کے لیے  2020-2018

میں کے مہینے سٹی کونسل دسمبر  یکو بجٹ پر غور کے دوران مدنظر رکھا جائے گا، جس کی حتمی منظورالی تمام آراء نے وہو موصول
 دے گی۔

 

  شہ سرخیاںکے مجوزہ بجٹ کی  2020-2018
 

  مکمل طور پر ور کے دوران آٹھ نئے اور متبادل فائر ٹرک؛ آگ سے بچأو ا تین سال  :میں بہتریآگ کے خالف جوابی کارروائی
 مرکوز و مربوط فائر کیپمس کا قیام

  نئی بسیں اور  31تک اضافہ کرنا، جس میں  %16کے دوران ٹرانزٹ بسوں کی تعداد میں  تین سال :میں اضافہنقل و حمل کے ذرائع
 شامل کی جائیِں گی( Züm buses)نئی زوم بسیں  34

 :ملین تک 50کے دوران ایک یونیورسٹی کی سہولت گاہ میں $ سال 10شہر کی جانب سے اگلے  بعد از ثانوی تعلیم میں بہتری النا 
 کی سرمایہ کاریتک ملین  100$ پرمرکز ایک نئے تعلیم، جدت اور اشتراک کے مشترکہ استعمال کے  ؛کرنا کی سرمایہ کاری

  محفوظ اور قابل استحکام نیا اسٹریٹ اسکیپ، جو پیدل چلنے والوں اور سائیکل چالنے والوں کو ایک  :کی شکل میں بہتریڈأون ٹأون
 سے الگ کر دے گا۔ طریقے

 :تفریح میں اضافہ STEM میں کمیونٹی سینٹرز میں بہتری اور توسیع ےفریحی پروگرام؛ برامیال کے عالقجنیئرنگ اور روبوٹک( ت)ان 
 

  کے لیے تبصروں کے مواقع عوام
 

 سٹی ہال میں بجٹ کمیٹی کی میٹنگز میں شرکت کریں 
o 27 ،28 ،29  بجے( 10رات  - 9:30نومبر )صبح 
o 30 بجے( 10رات  - 3 نومبر )دن 

  ساتھ ایک غیر رسمی گنتگو کے لیے سٹی ہال میں تشریف الئیںسٹی کے حکام کے 
o 27  (5:45 - 6:45نومبر )شام 
o 28  (8:15 - 9:15نومبر )شام 

 بجٹ کی منظوری کے لیے کونسل کی خصوصی میٹنگ 
o 13  ( 7 - 10 دسمبر )رات 

 www.brampton.ca/budget  کوئی تبصرہ فراہم کریںہمیں کے ذریعے سواالت پوچھیں یا  ن رابطہ فارمآن الئپر جا کر 

  ( کے ذریعے جمع کروائیںٹوئٹر، فیس بکپر یا سوشل میڈیا ) 311اپنے سواالت یا تبصرے 

  ن ویڈیوز بھی فراہم جوابی آن الئ عملہ، والے سواالت کے لیےتمام سواالت کے جواب دینے کے عالوہ، سب سے زیادہ پوچھے جانے
  کرے گا

  جمع کروائیں نمائندگی کی درخواستبجٹ کمیٹی یا کونسل کی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے  

 
 ٹیکس کے ڈالر۔ شامل ہوں۔ اپنے شہر۔ آپ  کےاپنا آپ کا 
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 اقتباسات
 

اور شفاف بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ برامپٹن کینیڈا میں دوسرا تیز ترین بڑھنے واال شہر ہے اور  سر عام  ے عمل کویہ کونسل بجٹ ک
قدر بڑھاتے ہوئے ایک مضبوط مستقبل کے لیے منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے مطابق  یاپنے شہریوں کیہ بات اہم ہے کہ ہم 

 سرمایہ کاریاں کرنا جاری رکھیں۔
 میئر لنڈا جیفری -

 
، تقریبات اور روزمرہ کی خدمات کے تمجوزہ بجٹ کئی مہینوں کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے اور اس میں کئی سرویز، عوامی تعامال

برامپٹن کے مستقبل ہیں کہ موجود ذریعے حاصل کردہ عوامی آراء شامل ہیں۔ عوام کے لیے اس بات کو یقینی بنانے کے کئی مواقع 
  کے خیاالت کی عکاسی کرتا ہو۔ ی اداروںائشیوں اور کاروباربجٹ ہمارے رہمجوزہ کے لیے 

 بسن، چیئر آف بجٹ کمیٹی ریجنل کونسلر گرانٹ گِ  -
 

-30- 

 
، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں 

  www.brampton.ca مزید جانیں ۔ پر فالو کریں فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca   
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