
 

 

 

 07-16 7102جنوری  72

  

 کرنے کا فیصلہ پر 9:30کے اجالس کے آغاز کے وقت کو مستقل بنیادوں پر صبح کاؤنسل 
 

پر شروع ہوں گے۔ کاؤنسل کے  9:30برامپٹن، اونٹاریو: آج منظور کی گئی ایک قرارداد کے مطابق کاؤنسل کے اجالس آئیندہ ہمیشہ صبح 

 تمام اجالسوں میں عوام کو آنے کے اجازت ہو گی۔

 

ان کسی وقت سامنے آ جانے کی ایجنڈا میں صیغہ راز میں رکھنے والی کوئی چیز ہونے کی صورت میں یا ایسی کوئی بات اجالس کے دور

کے تحت دیے گئے طریقے کے مطابق خفیہ نشست کا آغاز کر سکتی ہے۔ اگرچہ اس خفیہ نشست  7110میونسپل ایکٹ صورت میں کاؤنسل 

ھی میں عوام الناس کو موجود ہونے کی اجازت نہیں ہو گی لیکن اس خفیہ نشست میں عوامی معامالت سے متعلق پیش کی جانے والی کسی ب

 قرارداد کو عوامی نشست میں پیش کیا جائے گا اور اس پر ووٹنگ بھی عوامی نشست ہی میں ہو گی۔

 

بجے شروع ہوتا تھا اور خفیہ نشست اس سے پہلے یا ضرورت پڑنے پر  0اس سے پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ کاؤنسل کا اجالس دوپہر 

 تھی۔کاؤنسل کے اجالس کے اختتام کے بعد منعقد کی جاتی 

 

پر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سے طریقہ کار کو آسان  9:30کے آخیر میں کاؤنسل نے اجالس کے وقت کو آزمائشی بنیادوں پر صبح  7102

 بنانے میں آسانی پیدا ہوئی ہے، خصوصاً ایجنڈا میں زیادہ چیزیں شامل ہونے کی صورت میں۔

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  712نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 92ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  7112جس کا  (Brampton Civic Hospital)ام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل نظ

پر  www.brampton.caکے لیے  کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillڈل ) نیٹلی سٹاگ

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

