
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

سٹی اپنی وکالت، حکومتی شراکت داریوں اور اضافی مالی وسائل کے ذریعے برامپٹن کے لیے ایک مستحکم  
 مستقبل کی تعمیر جاری رکھے ہوئے ہے 

  

ہوئے، سٹی آف برامپٹن ترقی اور پائیداری کے ایسے اقدامات کی  تمام حکومتی سطحوں پر کام کرتے  -( 2020جوالئی  9برامپٹن، آن )
حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے جن سے اس کے رہائشیوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو اور مقامی طور پر مثبت تبدیلیاں رونما ہو سکتی 

ع پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سٹی نے وفاقی اور  ہوں۔ نگہداشت صحت، بعد از ثانوی تعلیم، عوامی نقل و حمل اور معاشی بحالی کے مواق
صوبائی حکومتوں سے خاطر خواہ مقدار میں گرانٹ اور تعاون حاصل کیا ہے اور برامپٹن کے محفوظ مستقبل کو مضبوط بنانے کے لیے  

 آمدنی کے اضافی ذرائع بھی پیدا کیے ہیں۔

 مدادی رقوم اوفاقی اور صوبائی سطح کی گرانٹ کی مدد میں موصول ہونے والی 

کی خطیر   667,195,952سے لے کر اب تک وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے سٹی کے لیے مجموعی طور پر  $ 2019
فیصد زیادہ ہے۔ اس میں سے   232کے بعد سابقہ کونسلوں کی مدت کے لحاظ سے  2011فنڈنگ اور امدادی رقوم کا اعالن کیا گیا ہے جو 

  2019کی عالمی وباء سے نمٹنے کے لیے ری سٹارٹ اینڈ ریکوری پروگرام کی مد میں دی گئی ہے۔   19-م کووڈملین کی رق 137.8تقریبًا 
بنتی   529,314,465پر خرچ ہونے والی رقم کے عالوہ سٹی کے لیے گرانٹ فنڈنگ کی رقم مجموعی طور پر $ 19-سے اب تک کووڈ

 ہے۔

کے بعد سے اب تک درج ذیل انتہائی اہم پروجیکٹس کی   2019کر کام کرتے ہوئے  سٹی نے کینیڈا اور اونٹیریو کی حکومتوں کے ساتھ مل 
 کامیاب وکالت کرتے ہوئے گرانٹس اور امداد کے حصول میں شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں: 

  

ڈأون ٹأون برامپٹن میں سیالب کی تباہ کاریوں سے محفوظ بنانے   میں یہ اعالن کیا گیا تھا کہ سٹی کو 2020نومبر  – ِرّور واک  •
مزید  موصول ہوں گے، جس سے سٹی اپنے ِرّور واک پروجیکٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں ایک قدم  ملین 38کے لیے $

آگے بڑھ جائے گا۔ سٹی کی جانب سے ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن فلڈ پروٹیکشن پروجیکٹ کے لیے پیش کی جانے والی درخواست کو  
حکومت کینیڈا نے ڈیزایسٹر مٹیگیشن اینڈ ایڈاپٹیشن فنڈ کی شرائط و ضوابط کے تحت منصوبے کے کامیاب جائزے کے بعد  

 منظوری دی گئی تھی۔ 
ولیم     میں صوبائی حکومت نے اپنے بجٹ کے حصے کے طور پر اعالن کیا تھا کہ وہ  2021مارچ  – 2پیل میموریل کا فیز  •

کے لیے فنڈ جاری کریں   سینٹر فار انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنیس کی ایک نئے ہسپتال میں توسیعاوسلر ہیلتھ سسٹم کے پیل میموریل 
گے اور ریئرسن یونیورسٹی کے اشتراک سے برامپٹن میں میڈیکل ایجوکیشن کے ایک نئے ادارے کے فروغ کے لیے درکار مالی  

 معاونت بھی فراہم کریں گے۔ 
صوبے کی جانب سے برامپٹن میں بعد از ثانوی اسکول مواقع میں توسیع کے اعالن کا  میں سٹی نے   2021مارچ  –بعد از ثانوی •

جوالئی کو منعقد ہونے    7خیرمقدم کیا، جس میں ریئرسن یونیورسٹی کی جانب سے ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا قیام بھی شامل ہے۔ 
ملین کی   1کے لیے پالننگ گرانٹ کی مد میں $  والی کونسل کی میٹنگ میں برامپٹن میں مستقبل کے سکول آف میڈیسن کے قیام

کو سٹی اور یونیورسٹی آف گوئلف ہمبر نے اس تعلیمی ادارے کے سینٹر فار   2021جون   16گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ 
   انوویشن میں کرایہ دار کی حیثیت سے برامپٹن میں منتقل ہونے کے ارادے کی تصدیق کی۔

برامپٹن ٹرانزٹ کی تیسری سہولت گاہ کے قیام کے لیے    میں برامپٹن نے 2021اپریل  – سہولت گاہ برامپٹن ٹرانزٹ کی تیسری  •
۔ اس نئی سہولت گاہ کی تعمیر سے برامپٹن میں پبلک ٹرانزٹ  صول میں کامیابی حاصل کی ملین کی سرمایہ کاری کے ح $128

انفراسٹرکچر کی صالحیت، معیار اور حفاظت میں بہتری آئے گی اور مستقبل میں الیکٹرک بسوں کی سروس چالنے کے لیے  
یوں کے لیے نقل و حمل کے صاف ستھرے  درکار بنیادی ڈھانچے کی تنصیب کی راہ بھی ہموار ہو گی اور اس کے عالوہ رہائش

 اور زیادہ مٔوثر ذرائع بھی پیدا ہوں گے 
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برامپٹن میں تاریخی پین کینیڈین الیکٹرک بس ڈیمانسٹریشن   میں سٹی نے 2019جوالئی  – سنگ میل الیکٹرک بس پائلٹ پراجیکٹ •
  1کو خوش آمدید کہا۔ سٹی کو پائلٹ پروجیکٹ کے فیز اینڈ انٹیگریشن ٹرائل میں حکومت کینیڈا کی جانب سے بڑی سرمایہ کاری 

 ملین کی خطیر رقم موصول ہوئی۔  11.15کے لیے برامپٹں میں بیٹری پر چلنے والی الیکٹرک بسوں کی جانچ کرنے کے لیے  $

 سپانسرِشپ 

میں برامپٹن سٹی کونسل نے شہر بھر میں اسپانسرشپ کی حکمت عملی اپنانے اور تازہ ترین اسپانسر اور نام رکھنے کے   2019مارچ 
کی سہولت گاہوں حقوق کی پالیسی )نیمنگ رائیٹ پالیسی( اپنانے کے حصے کے طور پر نام رکھنے کے حقوق کی فروخت کے لیے شہر 

کی ایک مختصر فہرست کی منظوری دی۔ شہر بھر میں اسپانسرشپ اور نام رکھنے کے حقوق کا پروگرام کاروباری اداروں کو کمیونٹی 
 کے ساتھ مربوط کرنے کے مخصوص مواقع فراہم کرتا ہے جس سے رہائشیوں کے لیے خوشگوار تجربات میں اضافہ ہوتا ہے۔ 

ے باوجود، سٹی اپنے ٹیکس دہندگان پر اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے پرعزم ہے، جبکہ اس کے ساتھ وہ  بڑھتے ہوئے مالی دباؤ ک
سٹی آف برامپٹن اور سیو میکس  میں برامپٹن سٹی کونسل نے   2020رہائشیوں کے لیے ایک اعلٰی معیار زندگی بھی فراہم کرتا ہے۔ ستمبر 

سالہ معاہدے    15قوق کے لیے میں برامپٹن سوکر سینٹر کے بیرونی نام رکھنے کے ح 2,512,500کے درمیان $ ریئل اسٹیٹ انکارپوریٹڈ
 کی منظوری دی تھی۔  

شہر بھر میں اسپانسرشپ کی حکمت عملی اوراسپانسر شپ اور نام رکھنے کے حقوق کی تازہ ترین پالیسی اپنانے کے بعد سے سٹی نے  
شپ اور نام رکھنے کے  رہائشیوں کو زیادہ سے زیادہ خدمات فراہم کرنے پر کچھ اضافہ شدہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اسپانسر 

 ملین بنتی ہے۔  3.7حقوق کے معاہدوں کو حتمی شکل دی ہے، جن کی مجموعی آمدنی $

 اقتباسات 

کی عالمگیر وباء نے نگہداشت صحت، عوامی نقل و حمل اور معاشی بحالی کے خالء کو پُر کرنے کے لیے حکومت کی تمام   19-"کووڈ 
تراک بڑھانے کی ضرورت پر بہت زور دیا ہے۔ مجھے اس بات پر فخر محسوس ہوتا ہے  سطحوں اور بروقت سرمایہ کاری کے درمیان اش

کہ سٹی نے کونسل کی اپنی پوری مدت کے دوران ہمارے رہائشیوں کی وکالت کرنے کے لیے بہت کام کیا ہے اور میں وفاقی اور صوبائی 
ل کر ہی برامپٹن کے لیے ایک مستحکم مستقبل کی تعمیر عمل  حکومتوں کی شراکت داری پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم سب مل ج

 میں ال سکتے ہیں۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

  

"سٹی کی جانب سے، ہم کافی مقامی سرمایہ کاری اور شراکت داری کے ذریعے برامپٹن کے رہائشیوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے  
بائی اور کاروباری شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے متمنی ہیں کیونکہ ہم سب برامپٹن کا ایک  وقف ہیں۔ ہم اپنے وفاقی، صو

 سنہرہ مستقبل تراشنے میں مل جل کر کام کرتے ہیں۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -

 
--30 

 
سے زائد کاروباروں کا گھر   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

اور ہم ٹیکنالوجی اور  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 ہے۔
نا سکیں جو محفوظ، قابل ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر ب

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹردوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 
 
 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/646
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/646
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/837
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/837
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384134356|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z+CBkW0FVvN+YyCUNfVcR9tVXRWqgA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+Aj40C7cprA+qOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384154347|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh/zq7yk+ibAQPO2Pn1RsxIdEa0E=&reserved=0


 

 

 

 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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