
 

 

 

  2017جنوری  13

 
 جنوری سے مٔوثر ہوں گی 18کمیٹی کا تجدید شدہ ڈھانچہ اور تقرریاں 

 سٹی نئی "ایج فرینڈلی برامپٹن ایڈوائیزری کمیٹی" میں شہریوں کی تقرریوں کی دعوت دیتا ہے
 

بلک سروسز، کارپوریٹ سروسز اور سے آغاز کرتے ہوئے، برامپٹن کی تین قائمہ کمیٹیوں )کمیونٹی اینڈ پ 2017جنوری  18برامپٹن، آن: 

میں  2016ڈیولپمنٹ( کو ایک مجموعی کمیٹی آف کونسل کے تحت مال دیا جائے گا۔ یہ نیا ڈھانچہ کونسل کی جانب سے اکتوبر  کاکنام

 میٹنگز کے عمل کو زیادہ مٔوثر بنانے اور وقت کو زیادہ بہتر منتظم کرنے کے لیے منظور کیا گیا تھا۔

 
کے متعلق مسائل کو دیکھے گی۔ پبلک ورکس کے معامالت  ان تینوں شعبہ جاتتین الگ میٹنگز کا انعقاد کرنے کی بجائے، کمیٹی آف کونسل 

 بھی شامل کی گئی ہے۔  سیکشنک نئی پر کمیٹی آف کونسل کے ایجنڈے میں ای
 

یہ نیا برامپٹن سٹی کونسل نے قائمہ کمیٹیوں اور مشاورتی کمیٹیوں میں مشیران کی تقرری کے حوالے سے تبدیلیاں بھی منظور کی ہیں۔ 

ضمنی نظر ثانی شدہ تقرریاں  کے آخر میں کونسل کی مدت کے اختتام تک مٔوثر ہے۔ 2018 دیکھیں( 10اور  9، 8 تڈھانچہ )صفحا

 مطابق ہیں، جو کونسل کے دور کے درمیانی نقطے پر کمیٹی کے ڈھانچے میں تبدیلیوں کی اجازت دیتا ہے۔عین کے  کارقوانین کے طریقہ 
 

کونسل نے ایک نئی ایج فرینڈلی برامپٹن ایڈوائیزری کمیٹی کو بھی قانونی شکل دی ہے، جو کھلی جگہوں، عمارتوں، نقل و حمل، آبادکاری، 

شہری نمائندگان  6اراکین پر مشتمل ہو گی بشمول  19متعلق کونسل کو مشاورت فراہم کرے گی۔  یہ کمیٹی کے  شمولیتاحترام اور سماجی 

۔ اس نئی کمیٹی میں شمولیت کے خواہش مند افراد گے عمر کے ہوں تک کیسال  24-15( اور تین جو 55)تین جو عمر رسیدہ بالغان ہیں )+

   اور سٹی ہال میں دستیاب ہیں۔ آن الئیندرخواست کے فارم کر سکتے ہیں۔  پر سٹی کلرک کے دفتر میں رابطہ 905.874.2101

  
البیئسٹز، کمیونٹی تنظیمیں، کاروباروں، رہائشیوں اور دیگر سے کمیٹی کے اس نئے ڈھانچے اور تقرریوں پر توجہ دینے کی درخواست کی 

 جاتی ہے۔ 

 
 اقتباس

کونسل کی عکاسی کرتا ہے اور حکمت عملی اور کام کرنے کے معامالت پر  یعمل درآمد میں زیادہ مٔوثر پن ک پرکمیٹی کا نیا ڈھانچہ میٹنگز 

قیادت کو بہتر بناتا ہے۔ کمیٹیوں پر ان کے نئے کرداروں کے ذریعے، کونسلرز زیادہ گہری نگاہ رکھنے اور برامپٹن کے مستقبل کو شکل 

کرنے کے لیے اپنی مہارتوں کو میدان میں النے کے قابل ہوں گے۔ ہم نئی ایج فرینڈلی برامپٹن ایڈوائزری کمیٹی کے فراہم دینے میں مدد 

 تعلق بھی پرجوش ہیں اور شہر کو نوجوانوں اور سینیئرز کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے پر امید ہیں۔ م
 

 پرسن ، کارپوریٹ سروسز کے چیئر(Gael Miles) لزیریجنل کونسلر گیل مائ -
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

ا ٹرانسپورٹ ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89پزیر ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalکا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ William Osler Health Systemاوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton  کو ٹوئٹر(Twitter )پر فالو کریں۔ 

 
 
 
  

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Corporate%20Services%20Committee/20161207csmn.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Corporate%20Services%20Committee/20161207csmn.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Corporate%20Services%20Committee/20161207csmn.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Documents/Application%20Form.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Documents/Application%20Form.pdf
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

