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AMO بات چیت کرے گا  کے بارے میں صوبائی سطح پرترقی کی ترجیحات  کے دوران، برامپٹن اپنی 
 

مستقبل کے لیے تیاری کی رفتار کے حوالے سے شہر کی جانب سے ایک وفد اگلے ہفتے ان کلیدی اقدامات، جو برامپٹن کی  –برامپٹن، آن 
اور اونٹاریو نیو ڈیموکریٹک پارٹی اور  کرنے کے لیے صوبائی وزارتوں اور قائدین مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، سے متعلق بات چیت

 کرے گا۔   یںپروگریسو کنزرویٹو پارٹی کے رہنمأوں سے مالقات
 

شن آف میونسپلٹیز اینوئل ایسوسی ای 2017اگست  کے درمیان  16 -13 کونسلرز شامل ہیں، اوٹاوا میںیہ وفد، جس میں میئر لنڈا حیفری اور 
  ( میں شرکت کرے گا۔AMOآف اونٹاریو )

 
میئر لنڈا جیفری کا کہنا تھا کہ "کینیڈا کے بڑے شہروں میں تیز ترین ترقی کرنے والے دوسرے شہر کے طور پر، برامپٹن معیشت کی 

کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ کونسل صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر کے نقل و حمل کے اضافہ شدہ رابطوں، بعد از ثانوی بہتری میں 
تعلیم، صحت اور زندگی کی سائنسوں کا ایک متنوع کلسٹر اور جدت اور بہترین عمل پر مضبوط توجہ کے ساتھ ایک مضبوط مستقبل بنانے 

 کے لیے پر عزم ہے۔"
 

AMO جو حکمت عملی سے متعلق اقدامات اور حکومت کے ایک منصفانہ ماڈل  ایسے کلیدی مطالبات پر زور دے گا اپنے سٹی ے دورانک
 پر مرکوز ہوں گے:

 
  رابطے سطح کے عالقائی

  کسٹینشن یمین الئیٹ ریل ٹرانزٹ ا -نٹاریوروپر بات چیت کی جائے گی، جن میں ہنقل و حمل کے حکمت عملی سے متعلق پراجیکٹس
موبلٹی ہبز کے ماسٹر  GOاسٹیلیز اور مأونٹ پلیزنٹ -نٹاریورو، ہGO، برامیال GOانوائرمنٹل ایسسمنٹ میں پیش رفت کرنا؛ برامپٹن 

 شامل ہیں۔  پالن

 407وے  اور ہائی 410ے و ہائیETR  ٹرانزٹ وے کے عالقے تک رسائی کو بہتر کرنے کے مواقع   407اور مستقبل کے 
  

  یونیورسٹی

  سہولت گاہ کے لیے فنڈ کی فراہمی کے لیے موجودہ طور پر برامپٹن کی تیز بڑھوتری کی مناسبت سے صوبے کو نئی یونیورسٹی کی
 ملین کے لیے رقم مختص کرنے کا کہنا 180عہد شدہ $

 ق و بعد از ثانوی تعلیم اور تجرباتی طور پر سیکھنے کے مواقع کو جوڑنے اور کاروباری کمیونٹی میں تخلیقی پن النے کے لیے تحقی
 ا کہناترقی میں سرمایہ کاری ک

 
  ریجن آف پیل میں منصفانہ نمائندگی

 2018  جس میں میئر اور تمام  کرنے، 11 بڑھا کر سے 7ریجن آف پیل کونسل میں برامپٹن کی نمائندگی کو  کے لیےکے انتخابات
 کونسلرز شامل ہوں گے، کے لیے قانون سازی کی جائے۔

 
 ور واکر  

   ملین الگت کا یہ پراجیکٹ ڈأون ٹأون میں سیالب کے  200ور واک پراجیکٹ کی ترقی اور نفاذ میں معاونت کی جائے۔ تقریبا $ر
خطرے کے لیے ایک جدید طویل مدتی حل فراہم کرے گا، جو شہری بڑھوتری اور ترقی کے لیے اس عالقے کی توانائیوں کو سامنے 

 الئے گا اور اسے صحت مند، قابل استحکام اور لچک دار بنائے گا۔
 

  سیکنڈ یونٹس کی حفاظت

 میں تبدیلیاں کیا جائیں، تاکہ میونسپلٹیوں کو ثانوی یونٹس اور کئی یونٹوں پر مشتمل غیر قانونی  بلڈنگ کوڈ ایکٹ اور پالننگ ایکٹ
کہ گا رہائشوں میں تفتیش کے مقصد کے لیے داخلے کے اضافی حقوق دیے جا سکیں۔ یہ سٹی کو اس بات کو یقینی بنانے میں مدد دے 

 ۔وںمحفوظ، قانونی اور قابل رہائش ہثانوی یونٹس 

 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Regional-Connections.aspx
http://www.brampton.ca/EN/city-hall/university/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/RegionalGovernance.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Riverwalk.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/second-dwelling/Pages/Welcome.aspx


 

 

نٹر وک ہاسپٹل اور پیل میموریل سکے رہنمأوں کے سامنے برامپٹن س   PCاور  NDPاہم مسائل کے عالوہ، سٹی کا وفد  ان
برائے انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنیس پر گنجائش اور رسائی کے سخت دبأو کو واضح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نگہداشت صحت کے 

طبی نظام، نگہداشت پر مالی معاونت کے ستھ ے عالوہ، برامپٹن میں ایک اچھی لیے رہائشیوں کی طلب میں معاونت کرنے ک
کا  مالزمتوں 18,000ٹریلین اور ممکنہ طور پر  35میں $ GDPمرکوز ایک ایسے معاشی کلسٹر کی تعمیر کی بنیاد ہے، جو 

 فہ کر سکتا ہے۔اضا
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 www.brampton.ca مزید جانیںپر فالو کریں۔  بک فیساور  ٹوئٹر شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 

 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 نتالی سٹوگڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654  |natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/

