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 سواالت اور جوابات –وارڈکی حدود کا جائزہ 

 
 

 ؟ہےوارڈکی حدودکیا  .1

یجنل کونسلروں کوارڈکی حدود سٹی   ۔بنیاد فراہم کرتی ہیںے انتخابات کے لئے اور ر

 
 وارڈ کی حدود کا جائزہ کیا ہے؟ .2

کی آبادی کے شہرہ وارڈ کا ڈھانچ بات کو یقینی بنانے واال کام ہےکہ میونسپلٹی کے وارڈ کی حدود کا جائزہ اس

 کے مطابق ہے۔ات اور اضافےرجحان

 
 ضروری کیوں ہے؟ وارڈ کی حدود کا جائزہ اس وقت .3

توجہ دینے  آبادی کے عدم توازن پر انتخابی عالقوں میںخاص طور پر کونسل نے وارڈ کی حدود کے جائزے کی منظوری 

 کیلئے دی ہے۔

 
 ؟ات کیا ہیںمعیار جائزے کیلئے .4

 مندرجہ ذیل کو یقینی بناتے ہیں:معیارات  کردہمنظور کونسل کے یہ 

a) مؤثر نمائندگی    

o چاہیئے ہونی نمائندگی یکساںدینے والوں کی ووٹ  سکے جہاں تک ممکن ہو 

o  یجن میں  چاہیئے نمائندگی ہونی یکساںسٹی اور پیل ر

b) نمائندگی آبادی کے لحاظ سے 

o  ہر وارڈ میں آبادی 
 
 یکساں ہونی چاہیئے۔ کی تعداد نسبتا

 آبادی سے ڈسٹری بیوشن میں برابریکی دی آبا
 
یادہ  %25پر توجہ دینےکیلئے وارڈ کی اوسطا کاکم یا ز

یقہ ہےفرق ایک   مسلمہ طر

o اد میں بے قاعدگیوں پر توجہ دینا اور اعدادکا اندازہ لگانا آبادی کی تعد 

       c) ہ دی جاتی ہےآبادی کے رجحانات اور اضافے پر توج 

o  یلپمینٹ  اثر اور شدت پر غورکرناکے آبادی پر ڈو

d) خیال رکھناجہاں تک ممکن ہو  خوشحال اور نئی ہمسائیگیوں کا  

e) ۔ اں تک ممکن ہو وارڈ کی حددود طبعی حدود کے مطابق ہوںجہ 

 
 

جائزے کے ایک حصےکے طور  پرکس طرح وضاحت کی گئی  خوشحال ہمسائیگیوں اور دلچسپی والی کمیونٹیوں کی .5

 ؟ہے

 نقشوں پر استعمال کیاگیاہے۔ سٹی کے متعدد منصوبے اورکمیونٹی کے حوالہ جات کو  جائزےکے دوران ثانوی
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 ؟لی آبادی کی تعداد کتنی ہےجائزے کے دوران استعمال ہونے وا .6

یلپمینٹ ڈیپارٹ مینٹ نے آبادی کی تعدادکی پیشین گوئی منصوبہ بندی کرنے والے، ڈیزائن تشکیل دینے والے اور ڈو

پیشین گوئی میں مستقبل میں آبادی کے ء میں شمار کی جانی والی تعداد پر ہے۔ اس 1122نیادکی تھی جس کی ب

 ء کے سال شامل ہیں۔1111ء اور 1122ء، 1122اضافےکو ظاہرکرنےکیلئے

 

 تھا؟ لیاگیاوارڈ کی حدود کا پچھال جائزہ کب  .7

سٹی کونسل نے اپنے  جببعد ہوا تھا ء میں ہونے والے میونسپل انتخابات کے 1111وارڈ کی حدود کا پچھال جائزہ 

کی تشکیل کیا تھا۔ وارڈ کی حدود میں تبدیلیاں اور کونسل ممبران تک کم کرنےکا فیصلہ  22ممبران سے  21کو سائز

  ہیں۔  ںاور آج تک وہیسے ہیں ء کے میونسپل انتخاب کے وقت 1112 مسائل کے

 

 ؟ہے عوام سے کس معاملے پر اظہار رائے کیلئےکہا جا رہا .8

 یزکردہ  جس کی وجہ سے، ہیں  (scenarios)منظر نامے 21ے وارڈ ک اس جائزے کیلئےکونسل کے تجو

یمپٹن سٹی کونسل میں دو ممبران کا اضافہ ہو گا یںنقشے  –  بر   ۔کیلئے یہاں کلک کر

 یزکو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ عو    ام کی جانب سےکسی بھی قسم کی متبادل صورت احوال اور تجاو

 

کے ساتھ تعدادء کیلئے آبادی کی 1111ء اور 1122ء، 1122تو  ،کرنا چاہتے ہوںمنظر نامہ تیارپ اپنا ذاتی اگر آ

یقے سے نقشے عوام کیلئے   دستیاب ہیں:مندرجہ ذیل طر

 

o یب پیج کے دائیں جانب واقع لنک اس  س پر کلک کرنے سے۔و

o  http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Pages/Ward-Boundary-Review.aspx  
o  ینڈی کک  کوارڈینیٹر ہیںس کےسپیشل پراجیکٹا، جو الیکشنز اور سے رابطہ کرنے سے (Wendy Cooke)و

   wbr@brampton.ca :انہیں مندرجہ ذیل پر ای میل کرکے یا 905.874.3481   

o میں حاضری دے کر۔ کسی ایک ت کے اجالسوں میں سےعوامی مشاور 

 

یز کردہ  .9 یات بھی ہیں؟ق رکھنے والی کوئی مالی منظرنامےکے ساتھ تعلتجو  ضرور

ٹی کونسل اضافے کے ساتھ ہی بجٹ میں بھی اضافہ گا۔ مثال کے طور پر، سکسی  بھی سٹی کونسل کے سائز میں 

الگت میں ڈالروں کا اضافہ ہوا ہے۔ اس  300,000کی وجہ سے ساالنہ بجٹ میں میں دو ممبران کے اضافے

 ہ اور متعلقہ اخراجات شامل ہیں۔ کونسلروں، سپورٹ عملہ کی تنخوا

 

پورٹ میں توجہ دی جائےگی جس میں  عوامی صالح مشورے کے ء کے آغاز میں 1122مالی مضمرات پر ایک ر

  ۔ہوں گیدرج نتائج کی تفصیالت 

 

 ؟آراء کس طرح پیش کی جائیں گیکونسل کے سامنے عوام کی  .11

ء کے 1122عملہ مکمل ہونے کے بعد، تک  ء(1121دسمبر،  1 –نومبر  یکمکا عرصہ )عوامی صالح مشورے

یزپیش کرنے کیلئے تما سامنےکے کونسل آغاز میں سٹی   گا۔ کرےکو مرتب منظر ناموں کردہ م آراء اور تجاو

 

پورٹ کونسل کو کب پیش کی جائےوارڈ کی حدود کے جائزے کی  .11  گی؟حتمی ر

پورٹ آگاہ کرےگاء کے آغاز میں 1122عملہ سٹی کونسل کو  یز اور  آراءتمام عوامی ہونے والی وصول ۔ ر حتمی تجاو

 گی۔ ں مرتب کردہ مواد پر مشتمل ہو



 

3 | P a g e  
 

 

 

 

 صرف وارڈ کی حدود میں اور/ یا کونسل کی تشکیل )اگریصلہ کرلیا، تو اگر ضروری ہوا فجب سٹی کونسل نےقطعی  

 ء کے آغازمیں ضمنی قوانین پاس کئے جائیں گے۔1122(، تو میں تبدیلیاں کی گئیں

 
تو اس صورت میں  نہیں دیتیمیں تبدیلیوں کی منظوری کی ترتیب کونسل اپنے موجودہ ڈھانچے یا وارڈ کی حدود اگر  .12

 کیا ہو گا؟

 مؤثر رہےگا۔ء کے میونسپل انتخابات تک 1122اور کونسل کا ڈھانچہ  موجودہ حدود

 
 گا؟توکیا ہو ہےدیتی  منظوریکی  تبدیلیوں یا کونسل کے سائز میں تبدیلی میںاگر کونسل وارڈ کی حدود  .13

  وںدن 21، تو کرے گیقانون )قوانین( پاس جب کونسل وارڈ میں تبدیلیوں کا نفاذ کرنےکیلئےضمنی 
 
کے اندر اندر الزما

 عوامی نوٹس جاری کیا جائےگا۔ 

 
یخ سے لےکر )قوانین( پاس ہونےقانون ضمنی  ا ہے۔ کوئی بھی فرد ی عرصہاپیل دائر کرنے کا  وں میںدن 21کی تار

ں، موصول نہ ہوئی یںاگر کوئی اپیل کے خالف اپیل دائرکر سکتے ہیں۔تبدیلیوں کےفیصلے میںایجنسی وارڈ کی حدود 

کر دی ائراپیل ددے دیا جائےگا۔ اگرکوئی کتابی صورت میں تشکیل تو پھر قانون )قوانین(کو حتمی تصورکیا جائےگا اور

یو میونسپل بورڈ اسے سنےے اوپہلپا جانے سے   حتمی قرارفیصلے کے گئی، تو   گا اور اس کا فیصلہ کرے گا۔نٹار

 
یخ کونسی ہے  تشکیلکونسل کی وارڈکی حدود میں تبدیلیوں/ .14 میں ء 2114 وہکہ تامکمل ہونے کی آخری تار

 مؤثر ہو سکیںمیونسپل انتخابات کیلئے 

یو میونسپل بورڈ میں دائرکردہ کسی اپیلوں کے فیصلے، کستمام فیصلے بارہ ، بمع اونٹار ی وارڈ کی حدودکی دو

حتمی ہو جانے ء تک 1122دسمبر،  22 الزمی طور پرسے متعلقہ فیصلے ترتیب/کونسل کے سائز میں تبدیلی 

  چاہئیں۔ 

 
یز کرنا  منظر نامہ اگر میں کوئی  .15  کروں؟ ایسا کس طرح یا اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہوں، تو میںچاہوں  تجو

یری طور پر اپن وںرہائشی یز جمع کروانےاور  آراءی کو تحر ۔ تمام ، یا سواالت پوچھنےکیلئے خوش آمدید کہا جاتا ہےتجاو

پورٹ میں کونسل کو فراہم کئے جائیں گے:1122آراء، وغیرہ کے خالصے     ء کے آغاز میں عملے کی ر

 
یز بشمول بروز جمعہ  یری آراء اور/ یا تجاو رجمع کروائی پکسی ایک ء تک مندرجہ ذیل میں سے1121دسمبر،  1تحر

  جاسکتی ہیں:

 
 کال/ فیکس:

 
ینڈی کک  ، کوآرڈینیٹر آف الیکشن اینڈ اسپیشل پراجیکٹسWendy Cooke)) و

 905.874.3481  فون:  

 905.874.2130  ٹی ٹی وائی:  

 905.874.2119  فیکس:  
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 :ذاتی طور پر

 

 یمپٹن سٹی ہال بجے  2321 –ور سٹی کلرکس آفس، فرسٹ فل – (Brampton City Hall) بر

 بروز سوموار سے بروز جمعہسہ پہر، بجے  4:30 -صبح 

  شامبجے  9 – 1 –اجالس  کےعوامی صالح مشورے 

o ئیم سٹی ہال ایٹر(City Hall Atrium) –  ،نومبر 22بروز بدھ 

o یکری ایشن سینٹر  – (South Fletcher’s Recreation Centre) ساؤتھ فلیچرز ر

  نومبر 21بروز جمعرات، 

o یکری ایشن سینٹرکیمب کیسی  (Cassie Campbell Recreation Centre) ل ر

  نومبر 12بروز بدھ،  –

o یمپٹن ساکر سینٹر  نومبر 11بروز جمعرات،  – (Brampton Soccer Centre) بر

o یکری ایشن سینٹر بروز منگل،  – (Earnscliffe Recreation Centre) ارنزکلف ر

 نومبر 11

o یکری ایشن سی  (Century Gardens Recreation Centre) نٹرسینچری گارڈنز ر

  نومبر 19بروز جمعرات،  –

 
پن ہاؤس" ییہ اجالس کسی بھی رسمی پر رہائشیوں  میںہوں گے۔ ان منعقد صورت میں  والیزنٹیشن کے بغیر "او

 کھنے، اور عملے سے سواالت پوچھنےکادی منظر ناموں کووارڈ کی حدود کے  کی اپنی سہولت کے مطابقکو ان 

  گا۔ موقع ملے

 
 ای میل:

 

 wbr@brampton.ca 
 

 ٹوئٹر:

 

 @bramptonwards 

 
 
 


