
 

 

 

 2018مئی  9

 سٹی کونسل نے برامپٹن کے لیے نئے جرات مندانہ تصّور کی توثیق کر دی

  

کمیونٹی کو وابستہ رکھنے کے عمل کے نتیجے میں برامپٹن کے مستقبل کے لیے ایک نئے جرات مندانہ تصّور کو عملی  -برامپٹن، آن 
اپنی مئی کو منعقد ہونے والی  7بروز پیر مورخہ کی توثیق  : ِلِونگ دی موسیک2040برامپٹن ویژن  سٹی کونسل نےشکل دے دی گئی ہے۔ 

 ۔کی ہے اسپیشل کونسل میٹنگ میں

ویژن ایک ترغیبی دستاویز کا کردار  2040سال کے دوران برامپٹن کیسا ہو گا کے بارے میں رہنمائی فراہم کرنے میں برامپٹن  25اگلے 
ادا کرے گا۔ سات ترغیبی بیانات اس تصّور کے بنیادی نکات میں شامل ہیں جو ماحول، آمدورفت، مالزمتوں، صحت، معاشرتی مسائل اور 

مخصوص عملی اقدامات بھی شامل ہیں جو ہر  28ں بہتری النے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں۔ اس میں ایسے فنون و ثقافت کے شعبوں می
 تصّور کو عملی جامہ پہنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔

ر، ہمارے نئے برامپٹن میں بڑے شاندار کام ہو رہے ہیں مثالا ریئرسن یونیورسٹی کے نئے کیمپس کی تعمی"میئر ِلنڈا جیفری کا کہنا تھا کہ 
رہا الیکٹرک بس پائیلٹ پروجیکٹ کا قیام اور ہمارا ابھرتا ہوا ثقافتی منظر نامہ جس کے ذریعے ایک عظیم الشان نیا ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آ 

ئے کو ایسی جرات مندانہ ترغیبات، پُرجدت طریقے اور چیلنج کو مدنظر رکھتے ہو 2040برامپٹن ویژن "۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہے
ترتیب دیا گیا ہے جو ہمارے شہر کی بڑی اور منفرد سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس شاندار تغیر کا حصول کوئی آسان کام نہیں ہے اور اس 

 "کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے مگر اس کے باوجود ہمارے رہائشیوں نے اس عوامی تصّور کو پذیرائی سے نوازا ہے۔

ے وسط میں اس وقت رغبت شروع ہوئی جب برامپٹن کو مستقبل میں ایک مربوط، وابستہ اور پرجدت ک 2017اس تصّور کی جانب سال  
سٹی نے شہری منصوبے بندی کے شعبے میں  شہر بنانے کے لیے کونسل نے ایک جامع رہنماء دستاویز کی تیاری کے عمل کا آغاز کیا۔

حاصل کیں، جن کے پاس بین االقوامی سطح پر تصّوراتی شہری ماڈل  بین االقوامی شہرت کے حامل منصوبہ کار لیری بیزلے کی خدمات
کو پوری کمیونٹی میں بڑے پیمانے پر ہونے والی بات چیت کے بعد حتمی شکل دی گئی۔  اِسترتیب دینے کا پہلے سے تجربہ موجود تھا۔ 

سٹی کی جانب سے عوامی وابستگی کا یہ سب سے بڑا پروگرام تھا جس میں ایک پُرجدت آن الئن پلیٹ فارم کے عالوہ باہر جا کر معلومات 
نے شہر بھر میں خود جا کر ہر عمر، طبقہ فکر اور مختلف تجربات اکھٹی کرنے والی ایک پُرعزم ٹیم کی مدد بھی حاصل کی گئی، جس 

  کے حامل لوگوں کی رائے حاصل کی۔

ویژن کو عوامی رائے کے عین مطابق بنایا گیا ہے اور اس  2040برامپٹن "اینتونیتا منیِچیلو، ویژن ترغیبات پروجیکٹ منیجر نے کہا کہ 
یہ سٹی آف برامپٹن کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کمیونٹی کے مستقبل "انہوں نے مزید کہا کہ ۔ "میں عالمی سطح کی بہترین کاوشیں شامل ہیں

کے تصّور کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اُن ہزاروں رہاشیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پچھلے چند مہنیوں کے دوران اس کے 
 "منتظر ہیں۔ لیے اپنا قیمتی وقت نکاال اور اب ہم اس کے اگلے مرحلے کے

اب ہمارا عملہ نفاذ کے جامع منصوبہ پر عمل درآمد کا آغاز کرے گا جس میں ترجیحات بھی شامل ہیں اور بجٹ کی تخصیص، پالیسیوں میں 
ا تبدیلیوں اور شراکت کے نئے مواقع جیسے معامالت پر مزید گہرائی میں جا کر کام کیا جائے گا۔ نفاذ کی رپورٹ کے بارے میں توقع کی ج

 رہی کہ وہ اگلے چند ماہ کے دوران کونسل میں پیش کر دی جائے گی۔
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  ۔برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے

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

مالحظہ  www.brampton.ca مزید جاننے کے لیے ۔فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 
 فرمائیں۔

 

 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Documents/Brampton2040Vision/brampton2040Vision.pdf
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/


 

 

 
 
 
  

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن
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