برائے فوری اجراء

برامپٹن بڑھوتری اور ترقی کے حوالے سے صوبائی سطح کی رہنماء شخصیات سے مالقات کر رہا ہے

برامپٹن ،آن ( 14اگست  – )2019سٹی آف برامپٹن کا وفد صوبائی وزارت کی رہنماء شخصیات سے ذرائع آمد و رفت ،نگہداشت صحت،
کمیونٹی کے تحفظ ،ماحول اور رہائشوں کے شعبوں میں بڑھوتری کی کلیدی ترجیحات پر بات چیت کرنے کے لیے اوٹاوا میں مالاقات کر
براون کی رہنمائی میں ،سٹی کے افسران فنڈنگ اور اضافی اشتراک کی وکالت کے لیے  21-18اگست کے دوران
رہا ہے۔ میئر پیٹرک ٔ
ایسوسیئیشن آف میونسپلٹیز آف اونٹاریو ( )AMOکی ساالنہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔
ہاوسنگ اور ٹرانسپورٹیشن کے وزراء اور دیگر وزارتوں کے افسران اور ساتھ ہی ساتھ  ،NDPلبرل اور
انفراسٹرکچر ،میونسپل افیئرز اینڈ ٔ
رہنماوں کے ساتھ مالاقاتوں کی تصدیق ہو گئی ہے۔
گرین پارٹیوں کے
ٔ
سٹی کی جانب سے کلیدی مطالبات میں شامل ہیں:










برامپٹن ٹرانزٹ کو منصفانہ فنڈنگ کی تقویض اور مین اسٹریٹ پر الئیٹ ریل ٹرانزٹ کے لیے  1.7$ارب
دو طرفہ ،پورے دن کی گو سروس کی معاونت میں پراجیکٹس کو تیز کرنا
برامپٹن ہیلتھ کیئر کے لیے منصفانہ فنڈنگ اور نگہداشت صحت کے کلیدی پراجیکٹس کی تراقی
میٹرولنکس کی امالک کو عوامی مقامات میں تبدیل کرنے کے منصوبوں کے لیے معاونت
کمیونٹی کی حفاظت کے لیے ایک کلیاتی طریقہ کار کو ممکن بنانے کے لیے ٹولز اور معلومات شریک کرنا
بچاو اور رور واک پراجیکٹ کے فروغ کے لیے فنڈنگ
ٹاون میں سیالب سے
ٔ
ڈاون ٔ
ٔ
بچاو میں معاونت کے پراجیکٹس اور ااقدامات کے لیے مالی معاونت کی
موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام اور نقصانات سے
ٔ
فراہمی اور انتظامی معاونت
بل  108میں موجود نئے اقوانین میں تبدیلیاں ،جن سے پارکس ،کمیونٹی سنٹر اور الئبریریوں جیسی سہولیات سے تراقیاتی
آمدنی حاصل کرنے کی سٹی کی صالحیت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔
عالاقائی حکومت کے ڈھانچے میں مذکورہ باالہ تبدیلی ،تاکہ برامپٹن کو ریجن آف پیل کونسل میں منصفانہ نمائندگی ملے

برامپٹن کی بڑھوتری کی ترجیحات کے متعلق مزید معلومات کے لیے ،سٹی کی ویب سائیٹ مالحظہ کریں۔
اقتباس
"ہمیں برامپٹن کی ترجیحات اور ویژن کو پورا کرنے کے لیے صوبے کی معاونت اور شراکت داری کی ضرورت ہے۔ ہم تعلقات پیدا
کرنے ،مسائل پر بات چیت کرنے اور بہتر آمد و رفت ،کمیونٹی کے تحفظ ،جدت اور ماحول پر مبنی ااقدامات کے لیے کلیدی ترجیحات پر
کام کرنے کے لیے پرامید ہیں۔
-

براون
میئر پیٹرک ٔ

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباروں کا گھر ہے۔ 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 ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی 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 محفوظ ،اقابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ
ٹوئٹر ،فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
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