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  زیر توجہ الیا خصوصی طور پر برامپٹن کے وفد نے عالقائی نمائندگی کو  کے لیےکوئینز پارک 
 ڈاالصوبے پر دبأو عمل درآمد کے لیے پر  68بل  کے بلدیاتی انتخابات سے پہلے 2018سٹی نے 

 

رہائشیوں کی نمائندگی کرنے والے ایک وفد نے آج کوئینز پارک میں سٹی کے لیے پیل ریجنل کونسل میں  600,000برامپٹن کے  برامپٹن، آن:

 ایک زیادہ مضبوط اظہار رائے کی ضرورت کے لیے آواز اٹھائی۔ 

 

 2018نے سوشل پالیسی پر اونٹاریو کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو ( Gael Miles)سٹی کے وفد کی قیادت کرتے ہوئے، ریجنل کونسلر گیل مائلز 

 ۔ سامنے الیاکے بلدیاتی انتخابات کے لیے وقت پر پیل ریجنل کونسل میں برامپٹن کی پوری اور جائز نمائندگی کی ضرورت کو 

 

 (Mississauga) جبکہ مسیساگاریجنل کونسل میں بیٹھتے ہیں،  سٹی کونسل اراکین میں سے صرف سات 11موجودہ طور پر، برامپٹن کے 

بڑھ رہا ہے، صوبائی حکومت سے تمام سٹی  آگے کی کونسل کے تمام اراکین ریجن میں نمائندگی کرتے ہیں۔ جیسے جیسے برامپٹن تیزی سے

 ۔جا رہا ہےکونسلرز کو ریجنل کونسل میں خدمات انجام دینے کے قابل بنانے کے لیے زور ڈاال 

 

جبکہ سٹی نے حصے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ ایک کے  ردعملکی جانب سٹی کے  ماڈرنائیزنگ اونٹاریوز میونسپل ایکٹ، 68بل  یہ وفد

عالقائی حکومت کے متعلق بل کی عمومی سفارشات کی حمایت کی، وفد نے اس بارے میں خدشات کا اظہار کیا کہ بل ریجن آف پیل میں 

 گہرائی میں نہیں جاتا۔  کے لیے درکار رنے نمائندگی کے موجودہ عدم توازن کو حل ک

 

 سرخیاں 

  63,583رہائشیوں کی نمائندگی کرتا ہے، جس کے برعکس مسیساگا کے کونسلز  87,815موجودہ طور پر، برامپٹن کا ہر کونسلر 

 رہائشیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ 

  جو زیادہ منصفانہ  اترہائشیوں کی نمائندگی کر 60,000کونسلر موجود ہوتے، تو ان میں سے ہر ایک  10اگر ریجن میں تمام

 نمائندگی ہے اور مسیساگا سے ملتی جلتی ہے۔

  تک پہنچ جانے کی  900,000تک  2041صوبے کے گروتھ پالن کے ساتھ مطابقت کے ساتھ، برامپٹن کی آبادی میں اضافے کو

 توقع کی جاتی ہے۔ 

 2013 زہ ہوا، تاکہ "کونسل کے درست سائز" کو یقینی بنایا جا سکے اور ریجنل کونسل میں میں، برامپٹن کا ایک وارڈ بأونڈری جائ

 مکمل نمائندگی کے لیے تیاری کی جا سکے۔ اس کے باوجود، سٹی کو ریجن میں مکمل اظہار رائے حاصل نہیں ہے۔ 

 

 اقتباسات 
حالیہ کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ کینیڈا کے دوسرے سب سے تمام  والیجانے  کیریجن آف پیل میں برابر اور جائز نمائندگی کے حوالے سے 

تیزی سے بڑھنے والے شہر کی رہنما کے طور پر، برامپٹن نے دہائیوں سے عالقے کی بڑھوتری اور ترقی میں کردار ادا کیا ہے اور 

مہیا کرتا  ، جن کے لیے برامپٹن فنڈجاری ہےکا عمل برامپٹن کو ان خدمات میں برابری کا اظہار رائے ملنے میں لمبے عرصے سے تاخیر 

یجن آف پیل ایکٹ اور میونسپل ایکٹ میں ترمیم کرنے کا کہہ رہا ہے، تاکہ ہماری آبادی کی عکاسی کے لیے سٹی رہے۔ برامپٹن صوبے کو 

 ہے۔ کی نمائندگی کو بڑھایا جا سکے۔ مکمل اور جائز نمائندگی سٹی کونسل کی اعلی ترین ترجیح ہے اور یہی درست بھی

 (Linda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری ) -

 

اور ریجن میں مکمل نمائندگی کی سفارش  گیا ہے رپورٹ نے برامپٹن کی آبادی میں بڑھوتری کو تسلیم کیا (Adams) کی جسٹس ایڈمز 2004

۔ رپورٹ کے جاری ہونے کی ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد بھی، ریجن میں برامپٹن کی نمائندگی ضروت سے کم ہے، گئی ہے کی

جبکہ ہماری آبادی تیزی سے بڑھ گئی ہے۔ اب اس عدم مساوات کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ اب برامپٹن کے لیے ریجن میں جائز نمائندگی 

  یادہ اہم ہے۔ کسی بھی وقت سے زکے حاصل کرنا پہلے 

 چیف ڈیلیگیٹر کےاور سوشل پالیسی پر اسٹینڈنگ کمیٹی  (Gael Miles) ریجنل کونسلر گیل مائلز -
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال



 

 

ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط  متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ۔پر فالو کریں فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 
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