
 

 

 
   برائے فوری اجراء

 

کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی  صالحیتوں کو پوری طرح بروئے کار النےبرامپٹن اپنی معاشی 
 فنڈنگ کا خواہشنمد ہے منصفانہ اور بروقت جانب سے

 بجٹ سے پہلے کی مشاورتوں میں مشورے فراہم کر رہا ہے ےک 2020 ےسٹی وفاقی اور صوبائی حکومت ک

 

کی بجٹ سے پہلے کی مشاورتوں کے  2020 ےحکومتوں ک صوبائیاور  وفاقیسٹی آف برامپٹن  – (2020جنوری  25آن )برامپٹن، 
 حصے کے طور پر کئی کلیدی ترجیحات کے حوالے سے وکالت کر رہا ہے۔

وران میئر کے ساتھ مالقات کے د –، کمال خیرہ، منیندر سدھو، رمیش سنگھا اور سونیا سدھو ساہوٹاروبی  –ج، پارلیمنٹ کے مقامی اراکین آ
انہوں نے ٹرانزٹ کے لیے طویل مدتی  کیں۔ شیئردرخواستوں کے متعلق تفصیالت  سٹی کی وفاقی بجٹ کے حوالے سے پیٹرک برأون نے 
 بنانےمضبوط  مزید ور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے برامپٹن کے انفراسٹرکچر کوفنڈنگ کی اہمیت ا

رور واک جیسے قابل استحکام اقدامات کی اہمیت اور ماحولیاتی تبدیلی کو روکنے اور اس سے  کی ضرورت کے بارے میں بات کی۔
 میں بھی بات کی گئی۔ مطابقت اختیار کرنے میں اس کے کردار کے بارے

( Ontario Premier Doug Ford)جنوری( میئر پیٹرک برأون نے ایک مالقات کے دوران اونٹاریو پریمیئر ڈٔوگ فورڈ  24شتہ روز )ذگ
نگہداشت صحت کے لیے لمبے عرصے سے فنڈنگ  برامپٹن کے اہم ترین مسائل، مثالا انہوں نے  پیش کی۔ صوبائی سفارشات کی دستاویزکو 

فنڈنگ کی  ہولت گاہ کے قیام کے لیے فوریکی کمی اور پیل میموریل ہاسپٹل کی توسیع میں معاونت اور نگہداشت صحت کی ایک تیسری س
۔ میئر برأون نے صوبے کی جانب سے پیل ریجنل پولیس کے کمیونٹی کی حفاظت اور جرائم کی ہے بات کیبھی سے  ےضرورت کے حوال

کو روکنے کے  ان کی میٹنگ میں مسلح جرائم ۔ہے کہا آمدیدملین کی فنڈنگ کے اعالن کو بھی خوش  20.5روک تھام کے اقدام کے لیے $
( POAبرامپٹن میں پرووینشیل اوفینسز ایکٹ )پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کی ضرورت اور  403اور  410ویز  لیے ہائی

  کے حوالے سے بات چیت بھی شامل تھی۔ کورٹ ہأوس میں عدالتی وسائل کی کمی

میئر نے درخواست کی کہ کونسل اور سٹی کے حکام کو سٹی کی وفاقی ترجیحات، بجٹ کی موجودہ گزارشات اور نئی فنڈنگ کے حصول 
 قع کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے باقاعدگی سے اطالعات دی جائیں۔کے لیے آنے والے موا

 پر دستیاب ہیں۔ سٹی کی ویب سائِیٹمکمل دستاویزات  سفارشات کی کچھ شہہ سرخیاں موجود ہیں۔ یذیل میں بجٹ کی پہل

  فنڈنگ کی تقویض کا ایک منصفانہ ماڈل، جو تیزی سے بڑھتے ہوئے برامپٹن ٹرانزٹ اور برامپٹن زوم ٹرانزٹ کے نظاموں کو
 ہو اور ان کا ازالہ کرتا ہوے مسئلے کے حل پر مرکوز یش آنے والے دبأو کپ

 مین اسٹریٹ  ہورینٹیریوLRT ڈأون ٹأون برامپٹن گو اسٹیشن تک بڑھانے کے لیے فنڈنگ کا وعدہ، جبکہ ماحولیاتی جائزے پر  کو
  کام جاری رہے

  ٔکو پوری طرح استعمال  ئیوںن ٹأون برامپٹن میں معاشی توانارورواک کے لیے معاونت، جو ایک انقالبی پراجیکٹ ہے، جو ڈاو
 کل وقتی نوکریاں پیدا ہوں گی 2,200ملین کا اضافہ ہو گا اور  256ت میں $کرنے کو ممکن بنائے گا، جس سے کینیڈا کی معیش

  برامپٹن میں "راہداریوں میں عالج" کو روکنے، پیل میموریل سنٹر کے مرحلہII  کو توسیع دینے اور برامپٹن میں ایک تیسرے
 ہسپتال کے لیے ادائیگی کے لیے نگہداشت صحت کی فوری اور مساوی فنڈنگ

 کے ذریعے برامپٹن یُو قانون سازی (BramptonU) ایک مین  کا قیام اور بعد از ثانوی تعلیم کے مزید مواقع پیدا کرنے میں مدد۔
 یونیورسٹی چاہتے ہیں۔ میں ایک رہائشی برامپٹن %83کہ برامپٹن کے  کے ذریعے معلوم ہوا ہےاسٹریٹ ریسرچ سروے 

  کمیونٹی کی حفاظت اور بہبود کے حوالے سے ایک کلیاتی طرز عمل کو ممکن بنانے کے لیے حکومت کے تمام درجوں کے
  درمیان برامپٹن کے حوالے سے مخصوص ڈیٹا کے تبادلے کو بڑھانا

 اقتباسات

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Federal%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20191113cw_Agenda.pdf#page=32
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20191113cw_Agenda.pdf#page=32
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Welcome.aspx


 

 

بڑھوتری کو منتظم کر سکتے ہیں، نوکریاں راستحکام طور پر اپنی "اس نئی دہائی میں، شہروں کو اس چیز پر پرکھا جائے گا کہ ہم کیسے پُ 
پیدا کر سکتے ہیں اور لوگوں اور چیزوں کی نقل و حمل کو مٔوثر بنا سکتے ہیں۔ ان کئی پراجیکٹس کے لیے منصفانہ اور مساوی فنڈنگ 

اور کینیڈا کے لیے  کے حصول کے لیے اپنے وفاقی اور صوبائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ضروری ہے، جو شہر، اونٹاریو
حالیہ سرمایہ کاریوں کے کی جانے والی معاشی توانائیوں کے استعمال کو ممکن بنائیں گے۔ برامپٹن کمیونٹی کی حفاظت کے حوالے سے 

، جو ظاہر کرتی ہیں کہ ان کی سفارش کی مسلسل اور متحدہ کوششیں ہماری کمیونٹی کی ترجیحات کو مثبت طور پر یںمشکور ہ ہم لیے
ے بڑھا رہی ہیں۔ ہم کاروباری مواقع، بعد از ثانوی تعلیم، مٔوثر نگہداشت صحت اور تمام لوگوں کے لیے استطاعت پیدا کر کے اپنی آگ

 کمیونٹی کو ترقی دینے کے لیے حکومت کے دونوں درجوں سے مسلسل معاونت کے لیے پرامید ہیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن        -

ایک  کی ہزاروں لوگ رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے جگہ کے طور پر برامپٹن کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہماری بڑھوتری"ہر سال 
دلچسپ کہانی ہے، جسے ہم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی معاونت سے مزید مضبوط بنانا چاہیں گے۔ ہم اپنے حکومتی شراکت داروں کو 

ویژن کے مطابق  2040نا جاری رکھیں گے، جو ہماری کونسل کے اس دور کی ترجیحات اور برامپٹن اقدامات میں شامل کر مشترکہمزید 
 ہیں۔"

  ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن         -

          

-30- 

ہر عمل کا مرکز  کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے 70,000ور لوگوں ا 650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی 

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 
 
 
 

 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca|3426 -874-905 
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