
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

ملین وفاقی اور صوبائی سرمایہ کاری  $128برامپٹن نے برامپٹن ٹرانزٹ کی تیسری سہولت گاہ کے لیے 
 حاصل کر لی ہے 

آج، میئر پیٹرک برأون؛ برامپٹن سٹی کونسلرز؛ منندر سدھو، منسٹر آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور رکن  – (2021اپریل  15برامپٹن، آن )
پارلیمنٹ برائے برامپٹن ایسٹ کے پارلیمنٹری سیکٹری، نے محترمہ کیتھرین مک کینا، منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونیٹیز کی جانب سے؛  

ائے برامپٹن ویسٹ، نے محترمہ لوری سکاٹ، اونٹاریوز منسٹر فار انفراسٹرکچر کی جانب سے  امرجوت سندھو، رکن صوبائی پارلیمنٹ بر
 برامپٹن ٹرانزٹ کی ذخیرے اور دیکھ بھال کی تیسری سہولت گاہ کے لیے فنڈنگ کا اعالن کیا۔ 

ملین سے زائد  $69.9( کے ذریعے اس پراجیکٹ میں PTISحکومت کینیڈا انویسٹنگ ان کینیڈا پالن کی پبلک ٹرانزٹ انفراسٹرکچر سٹریم )
ملین  $46.6ملین سے زائد رقم فراہم کر رہی ہے اور سٹی آف برامپٹن اس میں  $58.2کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ حکومت اونٹاریو 

 سے زائد ادا کر رہا ہے۔ 

مربع فٹ پر مشتمل ٹرانزٹ کی دیکھ بھال اور ذخیرے کی سہولت گاہ شامل ہے، جس میں  400,000میں تقریبًا  1پراجیکٹ کے مرحلہ 
اوور ہیڈ دروازے شامل ہوں گے، تاکہ اس میں انتظامی اور دیکھ بھال میں   40مینٹیننس بیز اور گراج کے تقریبًا  36زیادہ سے زیادہ 

و رکھا جا سکے۔ کام میں ایک جگہ پختہ اور موبائل ہوائسٹس کی  فٹ کے برابر بسوں ک  40تک معیاری  250معاونت کی جگہ کے عالوہ 
تنصیب، ایک وہیکل انسپیکشن پٹ، ایک اوور ہیڈ کرین، ایندھن ذخیرہ کرنے اور بھرنے کے نظام، گاڑیوں کے مقام اور ریڈیو کا نظام اور  

 بجلی کی بیک اپ پیداوار شامل ہے۔ 

امی ذرائع آمد و رفت کے انفراسٹرکچر کی گنجائش، معیار اور حفاظت کو بہتر بنائے گی اس نئی سہولت گاہ کی تعمیر برامپٹن کے لیے عو
اور الیکٹرک بسوں کو چالنے کے لیے مستقبل میں انفراسٹرکچر کی تنصیب کو ممکن بنائے گی اور رہائشیوں کے لیے نقل و حمل کے  

ملین  $150سہولت گاہ کو بجلی پر منتقل کرنے کے لیے ابھی بھی  صاف تر اور زیادہ مٔوثر طریقہ ہائے کار بنائے گی۔ سٹی آف برامپٹن
 کی اضافی فنڈنگ کے حصول کی کوشش میں ہے۔ 

کی تعمیر کے اخراجات کو پورا کرنے میں مدد دے گی۔ اس نئی سہولت گاہ کی تعمیر کا ہدف دو   1یہ فنڈنگ اس سہولت گاہ کے مرحلہ 
 کے اواخر میں مکمل ہو گا۔  2024سال  1مرحلہ میں شروع ہو گا اور  2022مراحل میں ہے، جو 

اپریل تک   19( ریویو پیریئڈ میں ہے۔ یہ رپورٹ EPRسٹی موجودہ طور پر اس پراجیکٹ کے لیے انوائرنمنٹل پراجیکٹ رپورٹ )
Brampton.ca/transitfacility   پر نظرثانی کے لیے کھلی ہے۔ رائے دینے کے خواہشمند لوگ پراجیکٹ کے بیان کردہ رابطوں پر

 مربوط ہو سکتے ہیں۔

 لنکس 

 کینیڈا اور اونٹاریو برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے عوامی ذرائع آمد و رفت کے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں •
 ئڈ ( ریویو پیری EPRٹرانزٹ کی سہولت گاہ کا تیسرا انوائرنمنٹل پراجیکٹ رپورٹ ) •
سٹی آف برامپٹن بال اخراج والی بسوں کو ممکن بنانے کے لیے شمالی امریکہ کی سب سے بڑی الیکٹرک بس ٹرانزٹ کی سہولت   •

 میں سے ایک تعمیر کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے  گاہوں

 اقتباسات 

"ہم برامپٹن ٹرانزٹ کی تیسری ذخیرہ اور دیکھ بھال کی سہولت گاہ کے لیے حکومت کینیڈا اور حکومت اونٹاریو کی سرمایہ کاری کا  
یں سے ایک ہے اور یہ نئی سہولت گاہ  خیرمقدم کرتے ہیں۔ برامپٹن ٹرانزٹ کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے ٹرانزٹ سسٹمز م

نئی نوکریاں  850ہمارے قابل رسائی اور مربوط ٹرانزٹ نیٹ ورک کو سہارا دینے میں مدد دے گی اور اپنی تعمیر کے دوران برامپٹن میں 
نوکریاں پیدا کرے گی۔ ہماری کونسل کی ایک ماحول دوست شہر   1,000ساالنہ اور پوری طرح بن جانے اور کام شروع کرنے پر تقریبًا 

 ہونے کی ترجیح پر کام کرتے ہوئے، ہم اس سہولت گاہ کو بجلی پر منتقل کرنے کے لیے فنڈنگ کے حصول کی کوشش میں ہیں۔" 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/04/canada-and-ontario-invest-in-public-transit-infrastructure-for-residents-of-brampton.html&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5e536a95afa04deeea8f08d9002c61cf|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637541012888865918|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Nkloc0lCWRq3aivrN5CUv8oLVma7mj4Y/YFpeoxJdOY=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767


 

 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

ہی موزوں ہو گی کہ ہمارا ٹرانزٹ نیٹ ورک اچھی طرح مربوط اور ماحول  "برامپٹن اسحتکامیت میں قائدانہ مقام رکھتا ہے اور یہ بات 
دوستانہ ہو۔ برامپٹن سٹی کونسل برامپٹن ٹرانزٹ کی ذخیرے اور دیکھ بھال کی تیسری سہولت گاہ کے لیے تمام حکومتی درجات سے  

ل بس فلیٹ پر منتقل ہونے اور اپنے  معاونت موصول کرنے پر پرجوش ہے، جبکہ ہم بجلی پر چلنے والے اور صفر اخراج کے حام 
 اسحتکامیت کے ہدف پر پورا اترنے کے لیے پرامید ہیں۔"

 : چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

بنانے کے لیے وقف ہے اور یہ سرمایہ کاریاں ہمارے  "سٹی آف برامپٹن ایک قابل استحکام اور توانائی کی بچت کرنے واال ٹرازنٹ سسٹم 
ٹرانزٹ کی ایک تیسری سہولت گاہ۔ ہم برامپٹن میں سرمایہ   –ماحول دوست اقدامات میں سے ایک سنگ میل پراجیکٹ کو ممکن بنائیں گی 

 کاری النے کے لیے اپنے اہم فریقین کے ساتھ کام کرنا جاری رکھنے کے لیے پرامید ہیں۔"

 ، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنڈیوڈ بیرک -

"آج کی سرمایہ کاری برامپٹن کی ٹرانزٹ کی دیکھ بھال اور ذخیرے کی سب سے بڑی سہولت گاہ کے قیام میں مدد دے گی۔ یہ رہائشیوں کو  
ادائیگی والی نوکریاں  آنے والے سالوں کے لیے ٹرانزٹ کے معیاری اور محفوظ ذرائع تک رسائی کے حصول کو یقینی بنائے گی، اچھی 

پیدا کرے گی اور ساتھ ہی ماحول دوست اور کم کاربن والے ٹرانزٹ سسٹمز کے لیے مستقبل کے مواقع پیدا کرے گی۔ کینیڈا کا انفراسٹرکچر  
کمیونٹیوں  پالن ہزاروں پراجیکٹس میں سرمایہ کاری کرتا ہے، ملک بھر میں روزگار کے مواقع پیدا کرتا ہے اور زیادہ صاف اور مشمول 

 کو فروغ دیتا ہے۔" 

  محترمہ منندر سدھو، منسٹر آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے پارلیمنٹری سیکٹری اور رکن پارلیمنٹ برائے برامپٹن سأوتھ منجانب  -
 کیتھرین میک کینا، فیڈرل منسٹر فار انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز 

اقی اور بلدیاتی ہم منصبوں کے ساتھ شراکت داری کر کے صوبے میں "حکومت اونٹاریو یہ اہم سرمایہ کاری کرنے کے لیے اپنے وف
ٹرانزٹ کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے اپنے عزم کو ایک مرتبہ پھر سے ظاہر کر رہی ہے۔ ایک نیا ٹرانزٹ ٹرمینل برامپٹن کے  

 منصوبہ کا بس ایک اور قدم ہے۔"  رہائشیوں کا سفر میں وقت کم کرنے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ وقت بڑھانے کے ہمارے

 امرجوت سندھو، رکن صوبائی پارلیمنٹ برائے برامپٹن ویسٹ منجانب محترمہ لوری سکاٹ، اونٹاریوز منسٹر آف انفراسٹرکچر  -
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سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000 سے زائد لوگوں اور  700,000 برامپٹن کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر
م ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ہمارے 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

اری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت د
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹس 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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

 چینٹیل آبرٹن 
 پریس سیکریٹری 

 آفس آف دی منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز 
chantalle.aubertin@canada.ca0660 | 613.941. 

 

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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&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
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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
mailto:chantalle.aubertin@canada.ca


 

 

 کرسٹین بوجولڈ  .
 پریس سیکریٹری 

 آفس آف دی آنرایبل لوری اسکاٹ، اونٹیریوز منسٹر آف انفراسٹرکچر 
ujold@ontario.cachristine.b416.454.1782 |  

 
 سوفیا سوزا ڈیاز 

 کمیونیکیشنز برانچ
 اونٹاریو منسٹری آف انفراسٹرکچر 

Dias@ontario.ca-sofia.sousa437.991.3391 |  
 

 میڈیا ریلیشنز
 انفراسٹرکچر کینیڈا

 613-960-9251 
 1.877.250.7154ٹول فری: 

 infc.media.infc@canada.ca    ای میل:

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

 
 

mailto:christine.bujold@ontario.ca
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mailto:infc.media.infc@canada.ca
https://twitter.com/INFC_eng
https://www.facebook.com/InfrastructureCanadaENG/
https://www.instagram.com/infragram_can/
http://www.infrastructure.gc.ca/
http://www.infrastructure.gc.ca/
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