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 یںبڑھائی جا رہی ہ اںبرامپٹن کچھ بڑا سوچ رہا ہے، سرگرمی

  ہے کی جانب گامزن آگےہوئے شہر  بڑھاتےچھ کلیدی ابتدائی اقدامات پر اپنی توجہ 
 

پر اپنی توجہ بڑھاتے ہوئے ایک ایسا مربوط شہر بنانے کے  حکمت عملی منصوبے 2016-2018برامپٹن، آن: برامپٹن کونسل نے آج اپنے 
 ند، ہمہ جہت اور نڈر ہو۔ اپنے عزم کا ایک قوی اظہار کیا ہے، جو جدت پس

 
برامپٹن کا وقت آ گیا ہے۔ حکمت عملی کے منصوبے کے منظور ہونے کے بعد، نئے مواقع برامپٹن کو ایک گنجان شہر، نوکریوں کے ایک 

یا جاتا مرکز اور ایک عالمی رہنما کی شکل دے رہے ہیں۔ اِنّویشن سپر کوریڈور کے ساتھ برامپن کے روابط کے حوالے سے  ایک جوش پا
ہے۔ وفاقی اور صوبائی فنڈنگ نے شہر کے پراجیکٹس کو تیز تر کر دیا ہے۔ اونٹاریو کی حکومت نے برامپٹن کے لیے ایک یونیورسٹی کا 

رت اعالن کیا ہے۔ پیل میموریل انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنیس سنٹر کھل گیا ہے۔ نقل و حمل/حرکت پذیری کے چار مراکز زیر تعمیر ہیں۔ بامہا
 افرادی قوت اور نقل و حمل کے مواقع سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ 

 
کا کہنا ہے کہ "پوری کارپوریشن میں بہترین طریقہ ہائے کار کی ایک مضبوط بنیاد رکھنا  (Linda Jeffrey) میئر لنڈا جیفری

سے کونسل کی مرکزی ترجیح رہی ہے۔ اب ہم جدت پسند ہونے پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ہمیں بڑھتی ہوئی مسابقتی  2014
  جاری رکھنا ہو گا۔" عالمی مارکیٹ میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے شہر میں ہر قسم کے سقوط کو توڑتے رہنا

 
: کہ برامپٹن کو آگے بڑھنے کے لیے مستقبل کے لیے تیار رہنا ہو گا، جس کے ہے نے کئی لوگوں کی رائے سنی اس کے عملہکونسل اور 

رہنے کے عمل میں اضافہ کرنے کے لیے ایک بڑی سوچ رکھنی ہو گی۔ حکمت عملی منصوبے میں موجود چھ  سرگرملیے ہمیں اس کے 
 دلنے والے ایک عمل کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے: بڑے ابتدائی اقدامات کو کونسل کی جانب سے اتفاق رائے سے برامپٹن کے لیے تقدیر ب

 
  ۔اور عالقائی نقل و حمل کے ذرائع کا ایک شاندار انظمام مقامی –نقل و حرکت کے عالقائی روابط 
  ۔کو مضبوط بنیادوں پر بڑھتا ہوا، پُر ِجدت اور ایک شاندار طریقے سے باہم مربوط شہر بنانا برامپٹن –یونیورسٹی 
  صحت کے فراہم کنندگان کے درمیان تعلقات استوار کرنا اور صحت و سائنس کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں  –ہیلتھ پارٹنرشپس

 ۔اضافہ کرنا
 میں ایٹوبائیکوک کریک کے مقامات پر سیالب کے خطرات پر توجہ دینا اور شہر کی بڑھوتری کے شاندار  ڈأون ٹأون –ِرّور واک

 مقامات میں اضافہ کرنا۔و شاداب رکھتے ہوئے عوام کے لیے سر سبز امکان کو زیر نظر 
  اور باسہولت شہری مقامات شہری فخر میں اضافہ کرتے ہیں، وابستگی کا ایک احساس اجاگر کرتے ہیں اور تحفظ  تخلیقی –اربن سنٹر

 میں معاون کردار ادا کرتے ہیں۔
 کر سکتا ہے اور یہ کیسا ہو سکتا ہے اور اُس کچھ + سالوں میں برامپٹن کیا 25بات کو سمجھنا کہ اگلے  اس –منصوبہ بندی کا تصّور

 اقدامات کیا ہوں گے۔ اور ممکنہ منزل پر پہنچنے میں معاون
 
شدید  ینے والے تغیر کے جاری عوامل ہمار"ہمارے کاموں میں پائے جا نے کہا ( چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسرHarry Schlangeیری شلینج )ہ

کو فعال بنانے میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ کونسل نے ہمارے لوگوں کے لیے مضبوط سرمایہ کاریوں، ہمارے کاموں کی  سرگرمیوں
برامپٹن میں رہنے والے لوگ ہی اس کمیونٹی کو عظیم بناتے ہیں اور ۔ رفتار اور حکومتی شراکت داروں کے لیے مراحل متعین کر دیے ہیں

بلکہ ہم یہ بھی  –کے حقدار ہیں۔ ہم صرف یہی نہیں چاہتے کہ برامپٹن میں لوگ فخر سے رہیں  خدمتظیم وہ ہماری جانب سے بھی ع
 چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں پر منتقل ہوں اور کاروبار بھی کریں۔"
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http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Welcome.aspx


 
 

 

ایک شدید ارتکاز کے ساتھ مستقبل کے لیے ہم ایک تیار آرگنائزیشن ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، ہمارے نوجوان اور  برامپٹن کچھ بڑا سوچ رہا ہے۔

عالمی ترقی میں اضافہ کر اپنی ہمارا تنوع ہمیں منفرد بناتا ہے۔ ہم کینیڈا کی جدید سپر کوریڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے ہم سرمایہ کاری کو اپنی جانب راغب کر کے 
کے فخر میں اضافہ کریں رہے ہیں۔ ہم سرگرم اربن سنٹرز بنا رہے ہیں جو مواقع میں اضافہ کا مٔوجب بنتے ہیں اور یہاں پر رہائش پزیر اور کام کرنے والے لوگوں 

مزید جانیں  سے . یہاںFacebookاور Twitterہر ہو۔ ہمیں فالو کریں ہم برامپٹن کو آگے لے کر جا رہے ہیں جو باہم مربوط، جدت پسند، ہمہ جہت اور ایک نڈر ش گے۔
www.brampton.ca 

 

  
 
 
 
 
 
 

 کنٹیکٹمیڈیا 

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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