
 

 

 
   برائے فوری اجراء 

  برامپٹن کو زیادہ مربوط اور قابل دوام بنانے کے لیے شراکت داری

ملین سے زیادہ جبکہ صوبائی حکومت  45.3سٹی نے پبلک ٹرانزٹ کے انفراسٹرکچر فنڈنگ کی مد میں وفاقی حکومت سے $
 سے زیادہ کی سرمایہ کاری وصول کر لی ہے  37.8سے $

ریو کی جانب سے برامپٹن اآج میئر پیٹرک برأون اور سٹی کونسل نے حکومت کینیڈا اور حکومت اونٹ  –  ( 2020جوالئی  28برامپٹن، آن )
 نہایت خوش آئند کہا ہے۔ میں پبلک ٹرانزٹ انفراسٹرکچر میں براہ راست بہتری النے کے لیے فراہم کی جانے والی سرمایہ کاری کو 

( کے ذریعے چار منصوبوں PTISانفراسٹرکچر اور کمیونٹیز کی وزیر محترم کیتھرین میک کینا نے پبلک ٹرانزٹ انفراسٹرکچر اسٹریم ) 
 سے زیادہ کی سرمایہ کاری کا اعالن کیا ہے۔  45.3میں حکومت کینیڈا کی جانب سے کی جانے والی $

بعد جناب عزت مآب پرامبیت سنگھ سرکاریہ، ایسوسی ایٹ منسٹر آف سمال بزنس اینڈ ریڈ ٹیپزم ریڈکشن اور  منسٹر میک کینا کے اعالن کے 
ممبر آف پرووینشل پارلیمنٹ برائے برامپٹن سأوتھ نے جنابہ عزت مآب لوری سکاٹ، اونٹیریوز منسٹر آف انفراسٹرکچر کی جانب سے  

سے زیادہ کی خطیر رقم کی سرمایہ   37.8یکٹس میں حکومت اونٹیریو کی جانب سے $اعالن کیا کہ پبلک ٹرانزٹ انفراسٹرکچر کے پروج
 کاری فراہم کی جا رہی ہے۔ 

 ملین سے زائد رقم شامل کر رہا ہے؛ جو سب انویسٹنگ ان کینیڈا انفراسٹرکچر پالن کے ذریعے ہو گی۔  30.2سٹی آف برامپٹن $

 ان چار پراجیکٹس میں شامل ہیں: 

خدمات کے موجودہ درجات کو برقرار رکھنے اور استعمال سے نکالے جانے والے فلیٹ   میں بسوں کی تبدیلی:  2020-2021 •
 سوں کی خریداری۔ روایتی ب   32کی جگہ لینے کے لیے 

o  :9,132,000$وفاقی فنڈنگ 

o  :7,609,239$صوبائی فنڈنگ 

o  :6,088,761$میونسپل فنڈنگ 

روایتی بسوں کی تجدید، بشمول بڑے پرزوں کی مرمت اور تبدیلی، مثالا انجن، سسپینشنز  300 بسوں کی تجدید: 2020-2024 •
 اور بریکس۔ 

o  :22,243,218$وفاقی فنڈنگ 

o  :18,534,161$صوبائی فنڈنگ 

o  :14,830,666$میونسپل فنڈنگ 

 لوجیاں شامل کرنا۔ پورے بس فلیٹ میں نئی ٹیکنا گاڑیوں میں موجود کیمروں اور ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈرز کی تبدیلی:  •

o  :2,000,000$وفاقی فنڈنگ 

o  :1,666,500$صوبائی فنڈنگ 

o  :1,333,500$میونسپل فنڈنگ 

ایک نئی ٹرانزٹ ہب بس بیز کی تعداد بڑھائے گی، مزید خدمت کی فراہمی کو ممکن بنائے گی،   ڈأون ٹأون ٹرانزٹ موبیلیٹی ہب: •
ے گی اور اس میں الیکٹرک بسیں رکھنے کے لیے ہب کو اپ گریڈ کرنے  نئی بس کینوپیاں، انتظار کی جگہ، رعایتیں فراہم کر

 کے تقاضے شامل ہوں گے۔ 

o  :12,000,000$وفاقی فنڈنگ 

o  :9,999,000$صوبائی فنڈنگ 

o  :8,001,000$میونسپل فنڈنگ 

 اقتباسات 

"آج اعالن کردہ سرمایہ کاریاں ہمارے تیزی سے بڑھتے ہوئے ٹرانزٹ سسٹم کی گنجائش اور معیار کو بڑھانے میں مدد دیں گی، جو تمام 
لوگوں کے لیے نقل و حمل کا ایک محفوظ تر اور صحت بخش تر حل فراہم کرے گا۔ ہمارے وفاقی اور صوبائی شراکت داروں کی مدد کے  



 

 

ٹرکچر کو برقرار رکھ کر اور بڑھا کر اپنی کمیونٹیوں میں سرمایہ کاری کرنے کے قابل ہیں۔ قابل بھروسہ ٹرانزٹ  ساتھ، ہم اپنے انفراس
خدمات اور نوکریوں تک رسائی بڑھانے میں مدد دیتا ہے، گرین ہأوس گیس کے اخراج میں کمی التا ہے اور ہماری کمیونٹی کی مجموعی 

 مپٹن میں اپنی کمیونٹی کی معاونت کے لیے اپنی مسلسل شراکت داریوں کے لیے پرامید ہوں۔" صحت کو بہتر بناتا ہے۔ میں یہاں برا

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"آج کا اعالن ہمارے شہر کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ چاروں پراجیکٹ ہماری کمیونٹی اور ٹرانزٹ پرانحصار کرنے والے لوگوں  
 انتہائی اہم ہیں۔ انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کمیونٹیوں کو فراہم کیے جانے والے معیار زندگی کو بہتر بناتی ہے۔" کے لیے 

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

بڑھوتری کی طرف جائے گی، اس کا اثر بہت زیادہ رہائشیوں  "آج کی یہ سرمایہ کاری براہ راست ہماری کمیونٹی اور اس کی مستقبل کی 
کی زندگیوں پر ہو گا۔ ایک صحت مند تر اور زیادہ قابل استحکام کمیونٹی کو ممکن بناتے ہوئے، جب ہم اپنی کمیونٹیوں میں سرمایہ کاری  

 کرتے ہیں، تو یہ سب کی جیت ہوتی ہے۔" 

 یئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن ؛ چ8اور  7شارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز  -

"برامپٹن کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے نقل و حرکت کے نظاموں میں سے ایک کا گھر ہے۔ ہمارے وفاقی اور صوبائی  
کام ذریعہ فراہم شراکت داروں کی مدد سے، ہم اپنے رہائشیوں کو آنے والے سالوں کے لیے نقل و حمل کا ایک قابل رسائی اور قابل استح

کرنے کے قابل ہیں۔ انفراسٹرکچر کی ترقی اور بڑھوتری ہماری کمیونٹی کے مستقبل میں ایک اہم سرمایہ کاری ہیں۔ ہم اپنے شہر کی  
 ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان شراکت داریوں پر کام جاری رکھیں گے۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
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ہمارے   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

الوجی اور ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکن
کام کرتے ہیں، جو  ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر 

 پر مزید جانیں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگرام اور فیس بک ، ٹوئٹرمحفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 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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