
 

 

    برائے فوری اجراء
      

 کے صوبائی انتخابات  2022کلیدی ترجیحات میں پیش رفت کے حوالے سے، سٹی آف برامپٹن 

 کے امیدواروں کی حمایت کرتا ہے 
    

جون کے صوبائی الیکشن سے پہلے، سٹی آف برامپٹن کی گورنمنٹ ریلیشنز ٹیم اور کونسل کے  2 مورخہ –( 2022 مئی 25برامپٹن، آن )
 ممبران، سٹی کی اہم ترجیحات کو آگے بڑھانے میں مدد دینے کے لیے اپنی وکالت جاری رکھے ہوئے ہیں۔

  سٹی کی اولین ترجیحات میں درج ذیل شامل ہیں:

  ( کے لیے فنڈنگ کا حصولLRTکے ساتھ، الئٹ ریل ٹرانزٹ ) GOمین اسٹریٹ سے برامپٹن  •
 ( اور دیگر مقامات سے رابطے بنانا BRTبس ریپڈ ٹرانزٹ ) 7کوئین اسٹریٹ ہائی وے  •
 ای بس فلیٹ کے لیے تیسری ٹرانزٹ سہولت گاہ کو الیکٹریفائی کرنا •
  طویل مدتی حلسیالب کے خطرے کے  –ِرّور واک پروجیکٹ  •
برامپٹن میں صحت کی دیکھ بھال کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے عزم )پیل میموریل کی توسیع/تیسرا ہسپتال/کینسر کی دیکھ  •

 بھال(

حکومت اونٹاریو سٹی کے لیے ایک اہم شراکت دار ہے۔صوبے سے ملنے والی فنڈنگ برامپٹن کو ایک جامع، صحت مندانہ اور ماحولیاتی 
قابل استحکام شہر بنانے میں مدد دیتی ہے اور رہائشیوں کے لیے معیار زندگی کو بہتر بناتی ہے۔سٹی کی صوبائی سطح کی  طور پر 

 پڑھیں۔پر  یہاں ترجیحات کے بارے میں مزید

پر  یہاںرہائشی ووٹنگ کے بارے میں مزید معلومات کو منعقد ہوں گے۔ 2022جون  2کے صوبائی انتخابات  2022اونٹاریوں میں 

 حاصل کر سکتے ہیں۔

 اقتباسات

شہروں میں سے ایک ہے اور سٹی کونسل اپنے ٹرانسپورٹ کے نظام کو بڑے  کینیڈا کے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے"برامپٹن 
وسعت دینے، پائیدار انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرنے اور اپنے رہائشیوں کے لیے ہسپتالوں میں بھیڑ میں کمی النے اور ہال وے میں 

کے صوبائی الیکشن میں  2022سے ووٹروں  مے کے لیے پُرعزم ہے۔میں اپنی کمیونٹی کےتمام اہلعالج کیے جانے کی مجبوری کے خات
جون کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی درخواست کرتا ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ہماری اولین ترجیحات اور  2

 میاب امیدواروں کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔"حکومت اونٹاریو کے فنڈز کے بارے میں مزید جانیں۔ہم کا

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"سٹی آف برامپٹن کی گورنمنٹ ریلیشنز ٹیم، حکومت اونٹاریو میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پُرعزم ہے تاکہ 
ہم صوبے کے ساتھ مل کر ایک جامع، صحت مندانہ اور پائیدار شہر کی تعمیر کا  ہمارے رہائشیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔

 عمل جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔"

 پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Brampton-Funding-Priorities.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/ON2022.aspx


 

 

ہمارے ہر عمل کا مرکز  کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  
اور ماحولیاتی 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

،  ٹوئٹریاب ہو۔ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کام
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔مزید جاننے کے لیے   انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 میڈیا سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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