
 

 

 

21 ਜੂਨ, 2017 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਪਾਰਕਿ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਅੱਜ Parks and Recreation Master Plan (ਪਾਰਕਿ 
ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ) (ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.)  (PRMP) – ਇੱਕ ਅਸਜਿੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ 15 ਿਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ 
ਓਪਨ ਿਪੇਿ (ਖ ੱ ਲਹੀ ਥਾਂ), ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਫੈਿਸਲਟੀਜ) ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਬੰ੍ਧੀ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ) ਪਰੋਗਰਾਸਮੰਗ ਅਤੇ 
ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮ ਿੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।  
 

ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. (PRMP) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਰਿੇ 'ਤੇ 
ਅਧਾਸਰਤ ਿੈ, ਬ੍ਲਸਕ ਇਿ ਿਭ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿ ਝਾਈ ਗਈ ਿਮਾਂ ਿੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫ਼ਾਸਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
 

ਸਕਉਂਸਕ ਸਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ਦਲਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਿਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਕਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ ਫ਼ੈਿਲੇ 
ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਗਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਮ ਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਸਵਕਾਿ ਸਵੱਚ ਮ ੱ ਖ ਤਰਜੀਿਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਸਿਿਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿੋਰ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਸਰਤ ਿੀ। 
  
 

ਅਗਲੇ 15 ਿਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਸਵੱਚ ਕ ਝ ਸਿਫ਼ਾਸਰਸ਼ਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਿਟ (Brampton West)  (ਸਮਿੀਿਾਗਾ ਰੋਡ (Mississauga Road) ਦਾ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਿਟੀਲਿ (Steeles) ਦਾ ਉੱਤਰ 

ਭਾਗ) ਸਵੱਚ ਬ੍ਿ -ਵਰਤੋਂ (ਮਲਟੀ-ਯੂਜ) ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਿਾਰੀ 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਿਟ (Brampton East) ਸਵੱਚ ਿੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬ੍ਜ ਰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਵਕਾਿ 

 ਮ ੜ ਸਡਜਾਈਨ ਅਤੇ ਪ ਨਰ ਸਵਕਾਿ ਰਾਿੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ ਰਾਣੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਅਨ ਕੂਲ ਕਰਨਾ 

 ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਐਕਸਵਸਜਸ਼ਨ ਿਟਰੈਟਜੀ (Parkland Acquisition Strategy) ਦ ੇਨਾਲ ਿੰਚਾਸਲਤ, ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਵੱਚ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਿੈਕਟੇਅਰ ਨਵਾਂ ਘਾਿ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 

  ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਸਰਸਨਊਲ ਪਲਾਨ (Parkland Renewal Plan) ਰਾਿੀਂ ਪ ਨਰ ਸਵਕਾਿ ਲਈ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਜੀਿੀ ਿੂਚੀ ਸਤਆਰ 

ਕਰਨਾ 

 ਸਨਊਨਤਮ ਨਵੇਂ ਨੌ ‘ਆਇਤਾਕਾਰ’ ਘਾਿ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬ੍ਣਾਵਟੀ ਘਾਿ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸਤੰਨ ਨਵੀਆਂ ਸਕਰਕੇਟ ਸਪਚਾਂ ਦੀ ਉਿਾਰੀ 

ਕਰਨਾ। 

ਬ੍ਿ ਪਰਯੋਜਨ ਟਰੇਲਾਂ/ਬ੍ਾਈਕ ਲੇਨਾਂ (ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਆਵਾਜਾਈ), ਕਲਾ ਅਤੇ ਿੱਸਭਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕ ਦਰਤੀ ਸਵਰਿਾ ਜਮੀਨਾਂ ਰਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿੱਿਾ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਇਿ ਸਵਸ਼ੇ ਉਿਨਾਂ ਕ ਝ ਿੋਰਾਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ, ਸਜਿਨਾਂ 'ਤੇ 
ਸਿਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੈ ਜਾਂ ਕਰ ਸਰਿਾ ਿੈ: 

http://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

 Environment Master Plan (ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ)  - 2014 ਸਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਅਤੇ ਇਿ ਿਮੇਂ ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਦੇ 

ਪੜਾਅ ਸਵੱਚ ਿੈ 

 Active Transportation Master Plan (ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਆਵਾਜਾਈ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ) -  ਸਵਕਾਿ ਅਧੀਨ 

 Official Plan Review (ਅਸਧਕਾਰਤ ਪਲਾਨ ਿਮੀਸਖਆ)  – ਿਮੀਸਖਆ ਅਧੀਨ 

 ਆਰਟਿ ਐਡਂ ਕਲਚਰ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (Arts and Culture Master Plan) – ਇਿ ਪਤਝੜ 2017 ਸਵੱਚ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਿੱਸਭਆਚਾਰਕ ਸਵਕਾਿ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਸਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਜ ੜੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ 

ਸ਼ਸਿਰ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਮ ੱ ਖ ਸਿੱਿਾ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. (PRMP) ਟਕਰ-ਰੀਡ ਐਡਂ ਐਿੋਿੀਏਟਿ (Tucker-Reid & Associates) ਅਤੇ ਿਵੇਰਿਨ ਫੈਸਿਸਲਟੇਸ਼ਨ (Swerhun 

Facilitation) ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨਟੀਥ ਬ੍ਰਾਊਨ ਪਲਾਸਨੰਗ ਕੰਿਲਟੈਂਟਿ (Monteith Brown Planning Consultants) (ਪਰਮ ੱ ਖ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 
ਸਵਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ। ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚ ਸਵਆਪਕ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਓਪਨ ਿਾਊਸਿਜ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਕੇਂਦਸਰਤ 
ਿਮੂਿ, ਇੰਟਰਸਵਊ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿਰਵੇਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।  
 
 
 
 

ਿਵਾਲੇ: 

ਿਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਕਿ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਜੋ, ਮੇਰੇ ਸਵਚਾਰ ਸਵੱਚ, ਿਾਡੀ ਬ੍ਦਲਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਅਤੇ 
ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸਬ੍ਿਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਿਾਡੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਸਿਿਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰ ਿਤੀ ਸਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 
ਪਾਉਣ ਸਵੱਚ ਸਿਟੀ ਦੀ ਭੂਸਮਕਾ ਨੰੂ ਪਸਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਿਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਇਿ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸਬ੍ਿਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਿੀ ਿਥਾਨ ਸਵਖੇ ਅਤੇ ਿਿੀ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨ ਕੂਲ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਮ ਿੱਈਆ 
ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

- ਮੇਅਰ ਸਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

ਸਕਉਂਸਕ ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸ਼ਸਿਰ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਇਿਲਈ ਿਾਨੰੂ ਇਿ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਿੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਕ 
ਿਾਡੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਸਕਵੇਂ ਪਿ ੰ ਚਾਈਏ। ਪਾਰਕਿ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਅਸਜਿਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮ ਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ 
ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੰੂ ਵੱਧ ਿੂਸਚਤ ਫ਼ੈਿਸਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਿਿਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਜਵੇਂ-ਸਜਵੇਂ ਅਿੀਂ ਿਾਡੀਆਂ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ 
ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪ ਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ) ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਸਰਸ਼ਾਂ ਮ ਿੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ। 

- ਿੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange), ਚੀਫ ਐਡਸਮਸਨਿਟਰੇਸਟਵ ਅਫ਼ਿਰ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਿਚੋ ਸਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਸਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਿਸਥਤ ਿਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸਿਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਸਜਿਾ ਜ ਸੜਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਸਿਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਿਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 
'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/atmp/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/atmp/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/policies-master-plans/OP-Review/Pages/Welcome.aspx
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