
 

 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

  

برامپٹن تبدیلی النے کے لیے اور سٹی کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے منصفانہ وفاقی اور صوبائی  
 فنڈنگ کی وکالت کر رہا ہے

 

مارچ کو برامپٹن کے میئر پیٹرک برأون تبدیلی النے اور سٹی کے مستقبل کو محفوظ   12بروز جمعہ،  – (2021مارچ  11برامپٹن، آن )
 سے ورچوئل طور پر مالقات کریں گے۔   MPPsاور   MPsکرنے کے لیے کلیدی ترجیحات کے متعلق وکالت کے لیے برامپٹن کے  

 
ے، مثالا نگہداشت صحت، ٹرانزٹ اور معاشی بحالی۔ وفاقی  کی عالمی وباء نے برامپٹن کی کلیدی ترجیحات کی اہمیت کو بڑھا دیا ہ  19-کوِوڈ

اور صوبائی قبل از بجٹ مشاورتوں کے ذریعے، سٹی آف برامپٹن قریبی شراکت داریوں اور تعاون کی کوشش کرتے ہوئے، سٹی کی فوری  
 ۔ اور طویل مدتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بروقت اور منصفانہ فنڈنگ کے لیے وکالت کر رہا ہے

 
کے اختتام تک توسیع کی درخواست کی ہے اور میونسپل   2021سٹی آف برامپٹن نے حالیہ طور پر ہی سیف ری سٹارٹ اگریمنٹ کی 

  31ملین کی اضافی فنڈنگ کے حالیہ اعالن کو سراہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں میونسپلٹیوں کو   $150ٹرانزٹ سسٹمز کی مدد کے لیے  
تک دستیاب ہوں گی، جو ہر کیس کی بنیاد پر فراہم کی   2022یاب ہوں گے، جبکہ توسیعات دسمبر ملین دست  $650تک  2021دسمبر 

 جائیں گی۔
 

میں حاصل ہونے والی وفاقی فنڈنگ سے آگے بڑھتے ہوئے، سٹی آف برامپٹن نوکریاں پیدا کرنے اور گرین ہأوس گیس کے اخراج   2020
میں کمی النے کے لیے حکمت عملی سے متعلقہ ماحول دوست انفراسٹرکچر والے ٹرانزٹ پراجیکٹس، مثالا ٹرانزٹ کی دیکھ بھال اور  

 سے بجلی پر منتقل کیا جانا اور بال اخراج فلیٹ، میں سرمایہ کاری کی درخواست کر رہا ہے۔ ذخیرے کی ایک نئی سہولت گاہ، ا 
 

باقی کے اونٹاریو کی نسبت برامپٹن کی نگہداشت صحت میں موجود خالء کو پر کرنے کے لیے فوری صوبائی فنڈنگ کئی طبی خدمات کے  
کمیونٹی اور عوامی صحت کے پروگرام؛ گھر میں نگہداشت؛ اور برامپٹن لیے انتہائی اہم ہے: بیماریوں سے بچأو اور صحت کا فروغ؛ 

 سوک ہاسپٹل اور پیل میموریئل سنٹر فار انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنس میں ہسپتالوں کی خدمات۔ 
 

آبادی کا حامل ہے۔  سے زائد رہائشیوں کے ساتھ، برامپٹن کینیڈا کو نواں بڑا شہر ہے، جو ایک متنوع اور تیزی سے بڑھتی ہوئی  700,000
ٹیکنالوجی اور جدت پر مبنی صنعتوں میں گنجائش پوری کرنے کے لیے نوکریاں بڑھانے کے لیے مہارتوں میں اضافہ سٹی آف برامپٹن 

 کے لیے ایک کلیدی ترجیح ہے۔ 
 

 بجٹ سے پہلے جمع کروائی جانے والی چیزوں میں شامل ہیں: 
 رنے کے لیے نگہداشت صحت کے لیے فوری اور منصفانہ صوبائی فنڈنگ برامپٹن میں "برآمدوں میں عالج" کو ختم ک •
ڈأون ٹأون برامپٹن کی تمام تر توانائیوں کو استعمال میں النے اور قابل استحکام بڑھوتری اور ترقی کو ممکن بنانے کے لیے رور واک   •

 کے لیے صوبائی فنڈنگ 
 ل اور ذخیرے کی ایک تیسری سہولت گاہ کے لیے صوبائی فنڈنگ الیکٹرکٹ ٹرانزٹ وہیکلز کے لیے ٹرانزٹ کی دیکھ بھا •
 پراجیکٹ میں سرمایہ کاری کر کے ایک بین العالقہ جاتی، اعٰلی درجے کے ٹرانزٹ نیٹ ورک کے لیے معاونت  BRTکوئین اسٹریٹ  •
 ں سرمایہ کاری توسیع می  LRTانوائرنمنٹل اسیسمنٹ سٹڈی کے مکمل کیے جانے کے دوران ہراونٹاریو مین اسٹریٹ  •
 گو ٹرانزٹ ریل کی توسیع میں تیزی اور میٹرولنکس کے ساتھ ایک پورا دن چلنے والی، دو طرفہ سروس کے لیے فنڈنگ  •
برامپٹن یونیورسٹی ایکٹ منظور کر کے برامپٹن یو قائم کرنے کے لیے صوبائی قانون سازی اور بعد از ثانوی تعلیم اور جدت اور   •

 فراسٹرکچر میں سرمایہ کاریاں ٹیکنالوجی کے اہم ان 
 

 کلک کریں۔ یہاںبجٹ سے پہلی جمع کروائی جانے والی چیزوں کو پڑھنے کے لیے  
  

 اقتباسات 
 

کی عالمی وباء نے   19-جموعی بحالی میں مدد فراہم کرے گی۔ کوِوڈ "ہمارے حکومتی شراکت داروں کے ساتھ زیادہ شراکت داری ہماری م
باقی کے اونٹاریون کے مقابلے میں برامپٹن کی ہیلتھ کیئر میں موجود خالء کو پر کرنے کے لیے بروقت اور منصفانہ فنڈنگ کی انتہائی  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx


 

 

کے لیے شدید نگہداشت کے ایک نئے ہسپتال اور   ضرورت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صوبے کو ہماری بڑھتی ہوئی آبادی 
 ایک میڈیکل اسکول کی وکالت کریں گے۔

  
ہماری کمیونٹی کی صحت و بہبود کے لیے اس بات کو یقینی بنانا بھی انتہائی اہم ہے کہ ہمارے پاس قابل رسائی اور قابل استحکام عوامی  

داروں کے سامنے الئیں گے، جب ہم اس چیز کو نمایاں کریں گے کہ برامپٹن میں ذرائع نقل و حمل ہوں۔ ہم یہ بات اپنی وفاقی شراکت 
الیکٹرکٹ ٹرانزٹ وہیکلز کے لیے ٹرانزٹ کی دیکھ بھال اور ذخیرے کی سہولت گاہ کو بجلی پر منتقل کرنے میں ان کی معاونت کتنی اہم 

 ہے۔" 
 
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  - 

 
کے   GTHAوان ترین اور متنوع ترین آبادیوں میں سے ایک کا حامل ہے۔ انوویشن کوریڈور پر مرکزی مقام، جسے  "برامپٹن ملک کی نوج

ٹیلنٹ پول اور مارکیٹوں تک فوری رسائی حاصل ہے، کے ساتھ ترقیاتی کاموں کے لیے موزوں جگہوں کی دستیابی شہر کو کاروباروں اور  
آف برامپٹن ہمارے شہر، اونٹاریو اور کینیڈا کے لیے اس نئی دہائی کا تصور نو کرنے کے   سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بناتی ہے۔ سٹی

  لیے اپنے وفاقی اور صوبائی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل شراکت داری کے لیے پر امید ہے۔" 
 
 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن - 
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  سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000 سے زائد لوگوں اور  700,000برامپٹن  بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پرکینیڈا میں تیز ترین رفتار سے 
تی م ٹیکنالوجی اور ماحولیاہمارے 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 ہ

وظ، قابل استحکام اور  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 کام کرتے ہیں، جو محف
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 گروندر سنگھ 
 ینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا ا

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشنز
 سٹی آف برامپٹن

Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 2028 |-874-905 
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