
 

 

 
                      رائے فوری اجراء ب 

  

 برامپٹن نے چنگواکوسی ویلنس سنٹر کے لیے کینیڈا اور اونٹاریو کی جانب سے سرمایہ کاری حاصل کر لی 
 

آج، میئر پیٹرک برأون؛ روبی سہوٹا، رکن پارلیمنٹ برائے برامپٹن نارتھ، نے محترمہ کیتھرین مک کینا،  –  (2021فروری  9برامپٹن، آن ) 
منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونیٹیز کی جانب سے؛ منندر سدھو، رکن پارلیمنٹ برائے برامپٹن ایسٹ؛ محترم پربمیت سرکاریہ، ایسوسیئیٹ 

ریڈکشن اور رکن صوبائی پارلیمنٹ برائے برامپٹن سأوتھ، نے محترمہ لوری سکاٹ، اونٹاریوز منسٹر  منسٹر آف سمال بزنس اینڈ ریڈ ٹیپ 
آف انفراسٹرکچر؛ اور امرجوٹ سندھو، رکن صوبائی پارلیمنٹ برائے برامپٹن ویسٹ، نے چنگواکوسی ویلنس سنٹر کی تجدید کے لیے فنڈنگ  

 کا اعالن کیا۔
  

( کے ذریعے اس پراجیکٹ  CCRISمنصوبے کی کمیونٹی، کلچر اینڈ ریکریئیشن انفراسٹرکچر سٹریم )  کینیڈاانویسٹنگ ان حکومت کینیڈا 
ادا   $381,381فراہم کر رہی ہے، جبکہ سٹی آف برامپٹن   $476,619حکومت اونٹاریو   کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔  $572,000میں 

 کر رہا ہے۔ 
 
تاکہ رسائی اور صارفین کے تجربے کو بہتر بنایا جا  اس پراجیکٹ میں ریکریئیشن کی اندرونی اور بیرونی جگہوں پر تجدید شامل ہے  

۔ اندرونی اپ گریڈز میں نئے بیت الخالء، چینج رومز، ایک سأونا، الکر کی سہولیات اور نہانے کی سہولیات شامل ہیں۔ تمام مقامات پر  سکے
 کاسی کا اپ گریڈ کردہ نظام، بشمول ہاٹ ٹب کی جگہ پر نئی ٹائلیں، سہولت گاہ میں حفاظت کو بہتر بنائے گا۔   فرشوں کی ن 

 
عمارت کی بیرونی جانب پر، چلنے کے راستوں پر مرمتیں اور شمالی جانب کیچ بیسنز نکاسی کو بہتر بنائیں گے۔ پارکنگ الٹ کی اپ گریڈ  

انائی کی زیادہ بچت والی الئٹیں شامل ہوں گی۔ چنگواکوسی ویلنس سنٹر میں بہتریاں سٹی آف برامپٹن شدہ روشنی میں زیادہ روشن اور تو
 کا حصہ ہیں، جو برامپٹن کے تفریحی سنٹرز کے لیے تجدید کا ایک منصوبہ ہے۔  ماسٹر پالن پارکس اینڈ ریکریئیشنکے 

 
 میں متوقع ہے۔  2021کے ردعمل میں پورے صوبے کی بندش کی وجہ سے بند ہے۔ تجدید بہار  19-چنگواکوسی ویلنس سنٹر کوِوڈ 

 
 لنکس 

 کینیڈا اور اونٹاریو برامپٹن میں بہتر تفریحی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں •

 پارکس اینڈ ریکریئیشن ماسٹر پالن •
 

 اقتباسات 
 

س سنٹر میں ان بڑی سرمایہ کاریوں کو خوش آمدید "ہمیں حکومت کینیڈا اور حکومت اونٹاریو کی جانب سے برامپٹن کے چنگواکوسی ویلن 
کہنے پر فخر ہے۔ برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنانا جاری رکھیں گے کہ چنگواکوسی ویلنس  

قابل رسائی اور محفوظ    سنٹر اور ہمارے تمام تفریحی سنٹرز رہائشیوں کو صحت مند اور فعال رہنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے ایک
 تجربہ فراہم کریں۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
 

"برامپٹن کے تفریحی سنٹرز ہماری کمیونٹی کا دل ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا شکریہ کہ وہ پارکس اینڈ ریکریئیشن ماسٹر پالن کے  
معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ چنگواکوسی ویلنس سنٹر میں بہتریاں برامپٹن میں  حصے طور پر چنگواکوسی ویلنس سنٹر کی بہتریوں میں 

 تفریح میں اضافہ کریں گی اور برامپٹن کے تمام رہائشیوں میں ایک صحت بخش طرز زندگی کی حوصلہ افزائی میں مدد دیں گی۔" 
 مپٹن؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برا5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

 
"چنگواکوسی ویلنس سنٹر کی اندرونی اور بیرونی اپ گریڈز اس سہولت گاہ کو قابل رسائی اور محفوظ بنانے اور صارف کے مجموعی  

تجربے کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ ہم اس تجدید کو شروع کرنے کے لیے پرجوش ہیں اور برامپٹن میں مستقبل کے پراجیکٹس پر  
 متوں کے ساتھ مسلسل اشتراک کے لیے پرامید ہیں۔"    تمام درجوں کی حکو

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن8اور  7شارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز  -
 

"سٹی آف برامپٹن ہماری کمیونٹی میں تمام ضروری معاونتیں النے کے لیے تمام حکومتی درجوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے وقف ہے۔  
چنگواکوسی ویلنس سنٹر میں سرمایہ کاریاں پارکس اینڈ ریکریئیشن ماسٹر پالن کے ہماری کمیونٹی میں سہولت گاہوں کو نیا بنانے اور  

 برامپٹن کے رہائشیوں کو تفریحی مواقع فراہم کرنے کے لیے حکمت عملی کے تحت طریقہ کار سے مطابقت رکھتی ہیں۔" 
 ، سٹی آف برامپٹنڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر -

 

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/02/canada-and-ontario-invest-to-improve-recreation-infrastructure-in-brampton.html
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

"کمیونٹی کے تفریحی سنٹرز میں سرمایہ کاری لوگوں کی صحت و بہبود کو فروغ دیتی ہے اور مشمول اور قابل استحکام کمیونٹیاں بناتی 
و  ہے، جہاں لوگ رہنا، کام کرنا اور خاندانوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں۔ چنگواکوسی ویلنس سنٹر کی تجدید برامپٹن کے رہائشیوں ک

تفریحی مواقع تک بہتر رسائی فراہم کرے گی۔ کینیڈا کا انفراسٹرکچر پالن ہزاروں پراجیکٹس میں سرمایہ کاری کرتا ہے، پورے ملک میں 
 نوکریاں پیدا کرتا ہے اور زیادہ صاف اور مشمول کمیونٹیاں بناتا ہے۔" 

 کیتھرین مک کینا، منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونیٹیزروبی سہوٹا، رکن پارلیمنٹ برائے برامپٹن نارتھ، منجانب محترمہ  -
 

"کمیونٹی، ثقافت اور تفریح کے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری ایسی کمیونٹیاں بنانے کے لیے ضروری ہے، جو مشمول اور قابل استحکام  
بنائیں گی کہ یہاں تشریف النے والے لوگ آنے  ہوں۔ چنگواکوسی ویلنس سنٹر میں بہتریاں اس سہولت گاہ کی زندگی بڑھائیں گی اور یقینی 

 والے کئی سالوں تک پروگراموں اور سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔" 
 منندر سدھو، رکن پارلیمنٹ برائے برامپٹن ایسٹ -

 
ں، جس سے ہم سب  "برامپٹن کی تفریح میں آج سرمایہ کاری یقینی بنائیں گی کہ ہم کل کو اس شہر سے لطف اندوز ہونا جاری رکھ سکی 

محبت کرتے ہیں۔ اپنی سہولت گاہوں کو بہتر بنا کر اور خاندانوں کو فعال رہنے میں مدد دے کر، ہم اپنی کمیونٹی کو اس طوفان سے  
 گزرنے کے لیے صحت بخش اور پرلطف طریقے فراہم کر رہے ہیں۔"

ڈکشن اور رکن صوبائی پارلیمنٹ برائے برامپٹن سأوتھ،  محترم پربمیت سرکاریہ، ایسوسیئیٹ منسٹر آف سمال بزنس اینڈ ریڈ ٹیپ ری  -
 منجانب محترمہ لوری سکاٹ، اونٹاریوز منسٹر آف انفراسٹرکچر 

 
"میں چنگواکوسی ویلنس سنٹر کی تجدید کے پراجیکٹ کی منظوری کے اعالن پر انتہائی پرجوش ہوں۔ ہمارے اس زبردست شہر میں یہ   

 سرمایہ کار برامپٹن کے رہائشیوں اور ان کے خاندانوں کے لیے صحت بخش اور فعال طرز زندگی گزارنے کے مزید مواقع پیدا کرے گی۔"
 صوبائی پارلیمنٹ برائے برامپٹن ویسٹ امرجوت سندھو، رکن  -

 
 

-30- 

 
 

ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   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

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 تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ہوں۔ پر مربوط انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 

 

 میڈیا کنٹیکٹس 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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

 پریس سیکٹری 
 سٹرکچر آفس آف دی آنریبل لوری سکاٹ، اونٹاریوز منسٹر آف انفرا

christine.bujold@ontario.ca1782 | -454-416 
 
 ڈیاز-سوفیا سوسا 

 کمیونیکیشنز برانچ
 اونٹاریو منسٹری آف انفراسٹرکچر 

io.caDias@ontar-sofia.sousa3391 | -991-437 
 

 میڈیا ریلیشنز
 انفراسٹرکچر کینیڈا

 613-960-9251 
 7154-250-877-1ٹول فری: 

 infc.media.infc@canada.ca    ای میل:

 پر فالو کریں۔  انسٹاگرام ، اورفیس بک ،ٹوئٹر ہمیں
  انفراسٹرکچر کینیڈا  ویب: 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
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