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سٹی کونسل کی میٹنگز ہر دورسے بدھ کو صبح 9:30 پر منعقد ہوتی ہیں۔ مزید تفصیالت کے لیے www.brampton.ca مالحظہ کریں

 ایلین ُمورے
 عالقائی کونسلر

وارڈز 1 اور 5

 گرانٹ گبسن
 عالقائی کونسلر

وارڈز 1 اور 5

آپ دیکھیں گے کہ اس نیوز لیٹر کا فارمیٹ سابقہ ایڈیشنز سے تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے 
مواد کا مرکزی خیال شہریوں کی دلچسپی کے کئی غیر متعلقہ موضوعات کا احاطہ کرنے 

کی بجائے ایک مقام پر گہرائی میں جا کر ترتیب دیا گیا ہے۔

صوبائی اور میونسپل الیکشنز اس سال ہو رہے ہیں اور اس نیوز لیٹر کا مقصد آپ کو وارڈز 
1 اور 5 میں کلیدی پراجیکٹس سے متعلق مزید تفصیالت فراہم کرنا ہے، جو ہامرے شہر 
میں اسامرٹ طریقے سے بڑھوتری کی حوصلہ افزائی کرے گا اور اس کو فروغ دے گا۔  

ہامرے مقامی پراجیکٹس، جیسا کہ آمد و رفت، ڈأون ٹأون رّور واک اور کوئین اسٹریٹ 
سنٹر انٹینسیفیکیشن کوریڈور، کی بڑھوتری کا انحصار بڑی حد تک مضبوط رشاکت داریوں 

پر ہوتا ہے – میونسپل اور صوبائی، دونوں درجوں پر۔ آپ کو آمد و رفت سے متعلقہ 
فیصلوں کے حوالے سے بھی زبردست خربیں ملیں گی، جو ہامرے رہائشیوں کو متعلقہ 
کمیونٹیوں کی اعلی درجے کی آمد و رفت کی سہولتوں کے ساتھ جوڑیں گے۔  ہم اس 

بارے میں انتہائی پرجوش ہیں کہ ہامرا زوم ٹرانزٹ آپ کو واہگن )Vaughan( میں نئے 
سب وے کے ساتھ جوڑ رہا ہے اور یہ کہ ہامری ڈأون ٹأون گو اسٹیشن رسوس اب اضافی 

خدمات کے ساتھ رہائشیوں کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ 
ڈأون ٹأون ایک صوبائی اسپیشل ایریا پالیسی کے تحت محدود شدہ ہے، ابھی بھی ہامرے 
ڈأون ٹأون میں بڑھوتری اور ترقی کے کئی مواقع موجود ہیں، بشمول ایک بہت زبردست 
ڈأون ٹأون ری امیجنڈ اسٹریٹ اسکیپ پروگرام، جو ریجنل سیور اور واٹر مین کی بڑی اپ 

گریڈز کے نقش قدم پر چلے گا۔

 ایلین مورے
905.874.2601 

elaine.moore@brampton.ca

وارڈز 1 اور 5 کانسٹیچوئنسی اسسٹنٹس:
 ِسنڈی ٹیٹ

905.874.3619 
cindy.tate@brampton.ca

 گرانٹ گبسن
905.874.2605 

grant.gibson@brampton.ca

 حیبہ اقبال
905.874.5946 

heba.iqbal@brampton.ca

 @BramWards_1and5              وارڈز 1 اور 5، سٹی آف برامپٹن 

دیگر اپڈیٹس کے بارے میں جانیں

منصوبہ بندی کے ویژن کا مسودہ ابتدائی مئی میں کونسل کے سامنے پیش   •
کیا جائے گا۔  اس کے عالوہ، شہر کے پہلے کلچر ماسٹر پالن کا مسودہ جون 

میں کونسل کے سامنے پیش کیا جائے گا۔  brampton.ca مالحظہ کریں۔

سڑکوں کی مرمتیں اس بہار میں ہوں گی۔ مکمل فہرست کے لیے،  • 
  www.brampton.ca/roadworks مالحظہ کریں

موسم گرما میں نیو کمر بس ٹوئرز۔ معلومات کے لیے برامپٹن الئربیری  • 
 سے 905.793.4636 پر رابطہ کریں۔

ڈأون ٹأون برامپٹن میں ریرئسن یونیورسٹی  • 
 اور شیریڈن کالج النے کے حوالے سے خربوں پر نظر رکھیں۔ 

www.brampton.ca مالحظہ کریں  

______________________________________________________

آپ کے کونسلرز کی جانب سے پیغام

یہ ہامری جانب سے آپ، وارڈز 1 اور 5 کے رہائشیوں، کے لیے آخری نیوز لیٹر ہو گا، جیسا کہ ہم دونوں نے اس سال کے 
اکتوبر میں دوبارہ الیکشنز میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔

اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی وہی کر رہے ہوں گے، جو آپ متام انتخابات میں کرتے ہیں – ان امیدواروں کے بارے میں 
تحقیق، جو اپنے نام دیتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ہم ایسے سٹی اور ریجنل کونسلر کو اپنا ووٹ ڈالیں، جو 
ہامری اقدار اور ترجیحات کی عکاسی کرتے ہوں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیں، جن کے بارے 

میں ہمیں یقین ہو کہ کہ ان کی فیصلہ سازی میں شہر کے بہرتین مفادات کی عکاسی ہو گی؛ اور وہ دیکھ بھال کر باخرب 
فیصلے کریں گے۔

ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رشاکت داری میں اور آپ کی جانب سے ایک ٹیم 
کے طور پر کام کرنے کی ہامری صالحیت مسائل کے حل اور برامپٹن کو کامیابی کے لیے کھڑا کرنے کے حوالے سے مثبت 

رہی ہے۔

آپ کے بھروسے اور اعتامد کا شکریہ، جو آپ نے ان کئی سالوں میں ہمیں دیا ہے – یہ ہامرے لیے بہت بڑا اعزاز رہا ہے۔

 مخلص،
الینے اور گرانٹ

میرئ کا پیغام
اپنے شہر میں ہونے والی دھامکے دار بڑھوتری کے حوالے سے توجہ دالنے کی ہامری 

بہرتین کوششوں کے باوجود، ہامرا نگہداشت صحت کا انفرا سٹرکچر اس کے برابر نہیں 

آ سکا ہے۔ اس پچھلے سال میں، ہم میں سے کئی لوگوں نے برامپٹن سوک ہاسپٹل میں 

ہونے والے رش کو خود دیکھا یا اس کے بارے میں پڑھا ہے۔

نومرب میں، میں نے پیل میموریل ہسپتال میں اوقات کار میں اضافے، فیز 2 کی عامرت 

کے فوری آغاز اور ایک تیرسے ہسپتال کی رضورت کی حامیت میں صوبے کو خط 

لکھا ہے۔  وہ خط لکھنے کے تھوڑے عرصے کے بعد، منسٹر آف ہیلتھ نے برامپٹن 

سوک کے لیے اضافی بسرتوں کا اعالن کیا اور پیل میموریل سنٹر کے فیز 2 میں معاونت 

کے لیے وعدہ کیا۔

ہم اس اعالن کو خوش آمدید کہتے ہیں مگر ابھی بھی مزید کام کرنے کی رضورت ہے - 2041 تک ہم تقریبًا 1 ملین شہریوں 

کا شہر ہوں گے۔ کونسل نے اب اس 50-45 ایکڑ زمین کی شناخت، حفاظت اور ترقی دینے کے لیے رضوری منصوبہ بندی 

رشوع کر دی ہے، جو ہمیں برامپٹن کے مغربی حصے میں مستقبل میں تیرسے ہسپتال کے لیے رضورت پڑے گی۔ ہمیں 

اونٹاریو حکومت کی جانب سے برامپٹن کی مستقبل کی نگہداشت صحت کے لیے منصوبہ بندی اور فنڈنگ کو تیز کیے 

جانے کی رضورت ہے۔

لنڈا جیفری 

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

تقریبات

18-0108

مئی
38ویں ساالنہ اسپورٹس ہال آف فیم میں تقرری کی تقریب

منگل، 15 مئی، شام 6

روز تھیٹر برامپٹن

جون
اسپرنگ فیسٹ

جمعہ، 1 + 8 جون، دن 12 – 3 بجے

نائیٹس برج + فالور سٹی سینرئز سنٹرز

صوبائی انتخابات
جمعرات، 7 جون

سیلی برامپٹن

ہفتہ، 9 جون

ڈأون ٹأون برامپٹن

دن 12 - رات 10 

ڈأون ٹأون فارمرز مارکیٹ 

ہر ہفتے کے دن، 16 جون – 1 ستمرب

صبح 7 - دن 1

مأونٹ پلیزنٹ ویلج مارکیٹ 

ہر جمعرات کے دن، 21 جون – 4 اکتوبر

دن 4 - رات 8

جوالئی
کینیڈا ڈے کی تقریب

اتوار، 1 جوالئی

دن 12 - رات 10

چنگواکوسی پارک

اگست
سینرئز اوپن ہأوس

پیر 13 اگست، دن 12 – 3 بجے

فالور سٹی سینرئز ریکریئیشن سنٹر

ستمرب
ہارویسٹ مارکیٹ 

ہر ہفتے کے دن، 8 ستمرب – 3 نومرب 

روزیلیا پارک

صبح 8 - دن 1

اکتوبر
میونسپل الیکشن

پیر، 22 اکتوبر 

کئی مقامات 

تاریخیں تبدیل ہو سکتی ہیں

صوبائی انتخابات میں حامیت کا حصول

صوبائی انتخابات سے پہلے، برامپٹن بڑھوتری کی کلیدی ترجیحات کے حوالے سے حامیت حاصل کرے گا: 

بشمول انفراسٹرکچر )آمد و رفت کے ذرائع کو بہرت بنانا؛ ِرّور واک پراجیکٹ(؛ تعلیم، بہرتین عمل درآمد اور 

جدت؛ صحت سے متعلقہ رشاکت داریاں )ہسپتالوں میں رسمایہ کاری(؛ اور حکومت )ریجن آف پیل کی 

منائندگی میں اضافہ(۔ www.brampton.ca مالحظہ کریں



 ایرئپورٹ روڈ رسوس اپ ڈیٹ
برامپٹن ٹرانزٹ ایک مرتبہ پھر بڑھ رہا ہے! خزان 2018 میں – 505 زوم بوویرد 

اپنی رسوس ایرئپورٹ روڈ کے ساتھ مالٹن گو اسٹیشن تک بڑھا دے گا، جس 

میں نئے اسٹاپس اور عالقوں کو خدمات ملیں گی اور یہ شہر کے رہائشیوں کے 

لیے آمد و رفت کے تیز، آسان اور زیادہ آرام دہ رابطے پیدا کرے گا۔

 برامپٹن ٹرانزٹ اور زوم کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، 

www.bramptontransit.com مالحظہ کریں

خزاں 2018 سے رشوع کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈأون ٹأون 

برامپٹن میں تعمیرات کے نوٹس نظر آئیں۔ یہ ایک زبردست زیر 

عمل تبدیلی کا حصہ ہے۔ ہم اپنے انفراسٹرکچر اور اپنے تاریخی "فور 

کارنرز" کے عالقے کو جانے والی سڑکوں کو تازہ کر رہے ہیں۔

تزئین و آرائش کے عمل کے دوران کاروبار کھلے رہیں گے۔

ڈأون ٹأون ری امیجنڈ پراجیکٹ: 

ایسی سڑکیں بنائے گا، جن پر لوگ آسانی سے چل سکیں اور     •

ڈأون ٹأون میں پیدل چلنے والے افراد کی گنجائش میں اضافہ ہو

سڑکوں کو متحرک اور ایسی جگہ بنایا جائے گا، جہاں رہائشی اور سیاح مختلف تقریبات سے لطف اندوز ہو سکیں   •

پیدل چلنے والے افراد، سائیکل سواروں اور موٹر کاروں کو ایک محفوظ اور مستحکم طریقے سے قریب الیا جائے گا  •

سہولیات میں اضافہ کرے گا اور عوامی مقامات کو تبدیل کرے گا  •

مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/downtownreimagined مالحظہ کریں 

ڈأون ٹأون ری امیجنڈ

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن، ایٹوبیکوک کِریک فلڈ پلین میں واقع ہے۔ 
صوبائی پالیسیاں اس مقدار اور ِقسم کی ڈویلپمنٹ کو محدود 

کرتی ہیں جو وہاں پر ممکن ہو سکتی ہے۔

برامپٹن ڈاؤن ٹاؤن میں ایک نئی روح پھونکنے کے لیے رّور 
واک ایک نادر موقع ثابت ہو گا اور اس کو ایک صحت مندانہ، 

پائیدار اور لچکدار مقام بنا دے گا۔

اس کا آغاز سی¤ب کے خطرے کے خ¤ف انجنی¡نگ کے نقطہ 
نگاہ سے ایک پُرجدت حل پیش کرنا ہے، جس کی وجہ سے 
شہری بڑھوتری اور فروغ کی راہیں کھلیں گی۔ نتیجے کے 

طور پر دریا کی خوبصورتی اور ماحولیاتی صورت حال بحال 
ہو گی اور ایک ایسی نئی عوامی تفریح گاہ وجود میں آئے 

گی جو شہر کے لیے فخریہ مقام رکھے گی۔

www.brampton.ca/riverwalk

ک
وا

ر 
رّو

ڈأون ٹأون "اسپیشل پالیسی ایریا"

ڈأون ٹأون بائی پاس چینل 1952 میں ایٹوبیکوک کریک کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ 

شدید موسمی حاالت میں، پانی چینل سے باہر نکل کر تاریخی ڈأون ٹأون میں بہہ 

 کر پہنچ سکتا ہے۔ 

 صوبائی پالیسی اسٹیٹمنٹ نشیبی عالقے میں نئی تعمیرات سے روکتی

ہے، ماسوائے یہ کہ یہ صوبے کی جانب سے منظور شدہ SPA کے اندر ہو۔

صوبہ اس شدید سامجی اور معاشی مشکل سے منٹنے کے لیے SPAs منظور کرتا 

ہے، جن کا اس صورت میں شہر کو سامنا کرنا پڑے گا، اگر قدرتی خطرات کی 

پالیسیوں کی سختی سے پابندی کا تقاضہ کیا جاتا ہے۔ صوبے نے ڈأون ٹأون 

برامپٹن اسپیشل پالیسی ایریا کی منظوری 1986 میں دی۔

اس میں ابھی موجودہ طور پر 1,100 رہائشی اور 174,000 غیر رہائشی مربع میٹر 

کی تعمیراتی حد ہے۔

برامپٹن نے ریرئسن/شیریڈن یونیورسٹی کو ڈأون ٹأون کے اندر رکھنے کی ایک 

شدید خواہش کا عندیہ دیا ہے۔ SPA کی پابندیاں طلباء کے لیے گھروں، سہولتوں 

وغیرہ کے اضافے کے لیے کچھ مسائل پیش کر رہی ہیں، جو رّور واک پراجیکٹ کی 

رضورت کو مزید بڑھا رہا ہے۔

 LRT کی توسیع

)متبادل االئینمنٹس(
 برامپٹن ایسا LRT چاہتا ہے، جو ہامرے شہریوں کی بہرتین خدمت کر سکتا

ہو اور ہمیں اپنے معاشی اور اقتصادی اہداف حاصل کرنے میں مدد دے، جن 
میں سے زیادہ تر ہامرے کوئین اسٹریٹ کوریڈور میں موجود ہیں۔ دو متبادل 

االئینمنٹس کا مطالعہ کرنے کی منظوری بھی کوئین اسٹریٹ سے ہی اور آخر کار 
ڈأون ٹأون برامپٹن گو اسٹیشن سے آ کر جڑے گی: اسٹیلیز سے مک الفلن کے 

ساتھ ایک، جو اوپر جانے والے شیریڈن کالج کے طلباء کو خدمات فراہم کرے گی؛ 
اور اسٹیلیز سے کینیڈی روڈ کے ساتھ ایک، جو کینیڈی اور Hwy410 کے درمیان 
کم کارکردگی والی نوکریوں والی جگہوں میں رسمایہ کاری اور از رس نو ترقی کی 

حوصلہ افزائی کرے گی۔ اسٹیلیز سے کینیڈی تک کی االئنمنٹ پاوریڈ کے عالقوں 
سے بھی ممکنہ رابطہ فراہم کرتی ہے۔ پاور لینڈز میں ان کے HQ2 کے لیے 

ایامزون کی بولی کی اپنی تجویز میں سٹی نے برامیال گو اسٹیشن کے ساتھ ممکنہ 
رابطہ پیدا کیا۔

کوئین اسٹریٹ انٹینسیفیکیشن

کوئین اسٹریٹ، جو مرشق سے مغرب کو 14.5 کلومیٹر چلتی ہے، برامپٹن کے سنٹر 

اکنامک کوریڈور کا دل ہے اور صوبے کی جانب سے پرووینشیئل اربن گروتھ سنٹر 

کے ایک حصے کے طور پر مقرر کردہ ہے۔ صوبائی طور پر تقرری سٹی آف برامپٹن 

سے ایسی پالیسیوں کے نفاذ کا تقاضہ کرتی ہے، کہ مجموعی طور پر کم از کم 

200 افراد اور نوکریاں فی ہیکٹیرئ )pjch( حاصل کی جائیں۔ موجودہ طور پر کوئین 

اسٹریٹ تقریبًا 89 افراد اور نوکریاں فی ہیکٹیرئ پر ہے )مئی 2015 کے ڈیٹا کی بنیاد 

پر(۔  pjch 89 اور pjch 22 کے درمیان کے فاصلے کو کم کرنے کے لیے، برامپٹن 

کا ہدف اس کوریڈور میں اگلے 25 سال کے دوران 39,000 رہائشیوں اور 25,000 

نوکریوں کا اضافہ ہے۔ پیل میموریئل ہاپسٹل کی دوبارہ کھولی گئی سائیٹ، مبعہ 

میٹامی کونڈو اور اٹلس ہیلتھ کیرئ جیسے پراجیکٹس، نے نجی ڈیویلپرز کے لیے کافی 

دلچسپی پیدا کرنے میں مدد دی ہے اور ہمیں اس کوریڈور کے لیے اپنا صوبائی 

اختیار حاصل کرنے میں آگے بڑھانے میں مدد دے رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 

برامپٹن کے ایسے %80 شہری، جو کام کے لیے ہامرے شہر سے باہر سفر کرتے ہیں، 

وہ اس کوریڈور کے ذریعے ڈأون ٹأون ٹورانٹو، ایرئ پورٹ پریسنکٹ، 407 اور 400 اور 

407 اور 404 کو سفر کرتے ہیں۔ چونکہ کوئین اسٹریٹ برامپٹن میں ہامرا مرصوف 

ترین آمد و رفت کا راستہ ہے، جس پر روزانہ اوسطًا 23,000 مسافر سفر کرتے ہیں، 

یہی وجہ ہے کہ ہامرا انتہائی کامیاب زوم ریپڈ ٹرانزٹ رشوع کرنے کے لیے یہ پہال 

کوریڈور تھا۔ کوئین اسٹریٹ میں صحت اور سائنسز کے ایک منفرد کلسٹر کی 

میزبانی کرنے؛ اور جدت پسندی اور بہرتین عمل درآمد کے لیے برامپٹن کی عاملی 

ساکھ کو فروغ دینے، کے لیے بہت زیادہ توانائی موجود ہے۔

ٹرانزٹ پر سواری میں اضافہ برامپٹن ٹرانزٹ اور اس کی زوم بس ریپڈ ٹرانزٹ رسوس نے 2017 میں سواریوں میں 18 

فیصد کا بے مثال اضافہ دیکھا اور یہ ملک کی تیز ترین رفتار سے بڑھنے والی آمد و رفت 

کی خدمات فراہم کرنے والی رسوسز میں سے ایک ہے۔ زوم کوئین اسٹریٹ اب رہائشیوں 

کو دو سب وے اسٹیشنز سے جوڑتا ہے: روٹ 501 واہگن میٹرو پولیٹن سنٹر سب وے 

اسٹیشن کو خدمات فراہم کرتا ہے؛ اور روٹ 501 اور 501A/C یارک یونیورسٹی سب وے 

اسٹیشن کو خدمات فراہم کرتا ہے۔ برامپٹن سٹی کونسل انفراسٹرکچر کو بہرت بنانے اور 

ایسے عالقائی رابطے بنانے کی رضورت کو سمجھتی ہے، جو شہریوں کو اسکول، کام اور 

تفریح کے ساتھ مربوط کر کے ان کی زندگیوں کو بہرت بناتے ہیں۔


