برائے فوری اجراء

برامپٹن معیشت ،انفراسٹرکچر اور دیگر شعبہ جات میں بہتری النے کے لیے وفاقی حکومت سے اپنا منصفانہ حصہ
مانگنے جا رہا ہے
برامپٹن ،آن ( 29مئی  – )2019برامپٹن سٹی کونسل کے اراکین اہم ضروریات کو پورا کرنے میں معاونت کے لیے وفاقی حکومت کی
جانب سے شراکت داریوں اور فنڈنگ کے لیے دالئل دیں گے ،بشمول ٹرانزٹ کا انفراسٹرکچر ،معاشی ترقیاں اور ماحولیاتی بقاء۔ برامپٹن
براون اور کونسلرز  30مئی سے  2جون کے درمیان کیوبک سٹی میں منعقد ہونے والی  2019اینوئل کانفرنس آف کینیڈین
کے میئر پیٹرک ٔ
میونسپیلٹیز میں سٹی کی ضروریات کی جانب توجہ دالئیں گے۔
برامپٹن کینیڈا کا دوسرا تیز ترین رفتار سے بڑھنے واال شہر ہے اور ملک کی نوجوان ترین ،متنوع ترین اور انتہائی قابل مالزمت افرادی
قوت کا گھر ہے۔ برامپٹن صوبائی اور قومی معیشت میں ایک کلیدی شراکت دار ہے اور سٹی وفاقی حکومت کے سامنے اہم مطالبات ال رہا
ہے۔
سٹی آف برامپٹن کے مطالبات:








مین اسٹریٹ پر ایک پوری طرح فنڈ یافتہ الئیٹ ریل ٹرانزٹ ،جو برامپٹن گو اسٹیشن تک جاتی ہو ،پر کام شروع کرنے اور
ٹاون برامپٹن موبیلٹی ہب کے لیے معاونت ،جو  GTHAسے جڑتی ہو۔
ڈاون ٔ
مستقبل میں ایک ٔ
پیپڈلی گروئنگ ٹرانزٹ سسٹمز کے لیے پبلک ٹرانزٹ سٹریم ( )PTSفنڈنگ کے تعین کا ایک مزید منصفانہ طریقہ۔ - 2008
 2018کے درمیان زوم پر سواریوں میں  130فیصد کا اضافہ ملک میں سب سے زیادہ اضافوں میں سے ایک ہے۔
سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ انیشیئیٹو کے لیے فنڈنگ اور حل پر مرکوز اشتراک کے ساتھ جاری شدہ معاونت
وفاقی حکومت کی جانب سے گھروں کا ڈیٹا جمع کرنے کے لیے اضافہ شدہ فنڈنگ اور مزید فعال کردار ،تاکہ مقامی رہائشوں اور
بے گھر افراد کی ضروریات کی مزید جامع سمجھ بوجھ میں معاونت کے لیے حکومتوں کا باہمی موازنہ ہو سکے اور شریک شدہ
ڈیٹا بیسز ہوں
آبادی کی بڑھوتری کو مدنظر رکھ کر فنڈنگ کے تعین کا منصفانہ عمل درآمد ،جو مقامی کمیونٹی کی حفاظتی ضروریات کی
عکاسی کرتا ہو
 $20ملین سے کم قیمت کے پراجیکٹس ،مثال چھوٹے عالقوں کی بنیاد پر مطالعے ،طوفانی پانی کا انتظام ،نقل و حمل ،درخت
لگانا اور ایک انرجی ایکسیلنس ادارے کا قیام (مثال انسٹیچیوٹ فار سسٹین ایبل برامپٹن) ،کے لیے ڈزآسٹر مٹیگیشن اینڈ ایڈاپشن
فنڈنگ میں اضافہ
فنڈنگ فراہم کر کے ،منظوریوں کے عمل کو ہموار کر کے اور ایک قابل استحکام ،مستقبل پر مرکوز کمیونٹی کے ویژن پر کام
کرنے کے لیے سٹی کے ساتھ شراکت داری کر کے رور واک پراجیکٹ کو آگے بڑھانے میں مدد دی جائے

اقتباس
"برامپٹن اپنے انفراسٹرکچر کو حال اور مستقبل کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ہم کئی کایاپلٹ پراجیکٹس کو آگے بڑھانے کے لیے وفاق کی مدد
حاصل کرنا چاہتے ہیں ،جس میں ملک کے تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے ٹرانزٹ سسٹم کی معاونت اور دیگر چیزوں کے عالوہ سائبر
سیکورٹی کے لیے ایک قومی سینٹر کے لیے مستقل فنڈنگ شامل ہے۔ ہم اپنے سامنے موجود بے انتہاء مواقع کو زیر عمل النے کے لیے
وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرامید ہیں۔ ہم مسلسل کامیابی کے لیے آپ کے شراکت دار ہیں۔ آئیں برامپٹن کے لوگوں
کے لیے مل جل کر کام کریں۔"

-

براون
میئر پیٹرک ٔ
30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز
عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے ،ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا
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 کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ
ٹوئٹر ،فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ
مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر ،میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن
905-874-3426 |Monika.Duggal@brampton.ca

