
 

 

 
    برائے فوری اجراء

    
    

 یوفاقبرامپٹن کی شدت انگیزی کے خالف کارروائی کرنے کے اقدام کے حوالے سے  غنڈہ گردیاور  بندوق
 اعالن کی حمایت کرتا ہےحکومتوں کے و صوبائی 

 

کی شدت انگیزی کے خالف کارروائی کرنے  بندوق اور غنڈہ گردیسٹی آف برامپٹن نے آج اونٹاریو میں  -( 2019اگست  26برامپٹن، آن )
 ہے۔ کو خوش آمدید کہا اعالن مشترکہحکومتوں کے  کے اقدام کے حوالے سے وفاقی و صوبائی

کی شدت انگیزی کے خالف بندوق اور غنڈہ گردی برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے ایک بڑے عوامی تحفظ کے خدشے کے طور پر، سٹی 
القائی طرز عمل اپنانے کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ برامپٹن ایک محفوظ شہر ہو۔ ایک ع

، بشمول نیبرہُڈ واچ ہیں منظور کیے 300,000کے بجٹ میں کمیونٹی کے تحفظ کے پراجیکٹس کے لیے $ 2019کونسل نے سٹی کے 
 کے لیے حالیہ طور پر تقویض شدہ رقم۔برامپٹن کو پورے شہر میں پھیالنے 

ملین کی سرمایہ  54سٹی وفاقی حکومت کی جانب سے اونٹاریو کی گنز، گینگز اینڈ وائلنس ریڈکشن اسٹریٹجی میں آج کی جانے والی $
( میں GTA) کاری کو خوش آمدید کہتا ہے، جو برامپٹن کو اس مسئلے سے نمٹنا جاری رکھنے میں مدد دے گی۔ گریٹر ٹورانٹو ایریا

بندوقوں سے متعلقہ جرائم کے لیے ضمانت کی سماعتوں اور کارروائیوں میں معاونت کے لیے پیل میں ایک نئی فائر آرم بیل ٹیم 
(Firearm Bail Team )کی تخلیق کے لیے سٹی پیل ریجنل پولیس اور صوبہ اونٹاریو کے ساتھ شراکت داری کے لیے تیار ہے۔  

کے مسئلے کے حوالے سے ایک شراکتی اور کلیاتی طرز عمل  وںکی سرگرمیبندوق اور غنڈہ گردی آج کا اعالن برامپٹن سٹی کونسل کی 
میں اوٹاوا میں منعقد ہونے والی ایسوسیئیشن آف اونٹاریو  2019اگست  21-18اختیار کرنے کی قرارداد سے مطابقت رکھتا ہے اور 

 کونسل کی حالیہ استداللی کوششوں کا حصہ تھا۔لٹیز کانفرنس میں یمیونسپ

سٹی عوامی تحفظ کے پراجیکٹس کی تجویز دینے کے لیے پیل ریجنل پولیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توقع رکھتا ہے، جبکہ صوبہ 
GTA( گریٹر گولڈن ہارس شو/GGHؐگن اینڈ گینگ فنڈ قائم کر رہا ہے، جو کمیونٹی کے تحفظ کے پراجیکٹس اور ) GTA  اور گریٹر

گولڈن ہارس شو میں شراکت داریوں کی معاونت کرنے پر مرکوز ہے۔ سٹی درخواست کے عمل کے حوالے سے مزید تفصیالت موصول 
 ہونے اور اس فنڈنگ کے لیے متعلقہ درخواستیں دینے کی توقع رکھتا ہے۔

 اقتباسات

بنیادی ترجیح ہے اور ہم بہت عرصے سے اس چیز کی وکالت کر  ایک "ایک محفوظ شہر ہونا کونسل کے اس عہد کی ترجیحات میں سے
کے مسائل صرف ٹورانٹو اور اوٹاوا میں ہی مخصوص نہیں ہیں۔ ہم فنڈنگ میں برامپٹن کے منصفانہ بندوق اور غنڈہ گردی رہے ہیں کہ 

مالقاتوں کے بعد، برامپٹن کو اپنے شہر حصے کے لیے لڑتے رہے ہیں اور اس بات کو سراہتے ہیں کہ بل بلیئر اور سلویا جونز کے ساتھ 
کے خالف لڑنے کے لیے یہ اہم فنڈنگ ملے گی۔ ہم برامپٹن کو رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے ایک بندوق اور غنڈہ گردی میں 

 توجہ مرکوز رکھیں گے۔ اپنی محفوظ شہر رکھنے کے لیے ضروری وسائل فراہم کرنے پر

 میئر پیٹرک برأون - 

سے شراکت داریاں، وقت اور سرمایہ کاری  کی تمام سطحوںکے مسئلے سے لڑنے کے لیے حکومت بندوق اور غنڈہ گردی ن میں "برامپٹ
اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے  اتمنفی اثر پڑنے والے کے ہماری کمیونٹی پربندوق اور غنڈہ گردی کی ضرورت ہے۔ آج کا اعالن 

ہمارے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے وقف ہیں کہ ہمارے نوجوانوں اور بچوں کے پاس رہنے کے لیے ایک 
 ہو۔"موجود محفوظ کمیونٹی 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/public-safety-canada/news/2019/08/government-of-canada-provides-additional-54-million-to-combat-gun-and-gang-violence-in-ontario.html&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|8333c92cdb7949216d4508d72a6944ea|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637024505037630944&sdata=tOrHjM2GgH8oI/HDUzMSlUSuZxyFz2YSYeTDhfEimn0=&reserved=0


 

 

 ولیمز، چیئر آف کمیونٹی سیفٹی ایڈوائزری کمیٹی رمینکونسلر چا - 
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ہمارے ہر عمل کا مرکز  کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج
یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

  
  

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 انگیجمنٹکوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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