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 برامپٹن سٹی کونسل نے پارکوں اور تفریحی سہولت گاہوں کے ماسٹر پالن کی توثیق کر دی 
 

اس پالن کے  –کی توثیق کر دی ہے ( PRMP) پارکس اینڈ ری کریئیشن ماسٹر پالنبرامپٹن سٹی کونسل نے آج کے روز  -برامپٹن، آن 

سال کے دوران برامپٹن میں پارکس اور کھلے مقامات، ان ڈور اور آٔوٹ ڈور تفریحی سہولت گاہوں کے عالوہ دیگر  15تحت اگلے 
 ے گا۔  پروگراموں اور خدمات کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سک

 
PRMP  پروگرام اس طرح کے دیگر برامپٹن میں نہ صرف طویل ورثہ کے حامل پارک، تفریح اور کھیلوں کی سہولت گاہیں اور دیگر

 ہے۔  ااپنی سفارشات بھی پیش کرتبناتی ہے بلکہ مجوزہ وقت کے اندر ان کی تیاری کے لیے 
 

اور اس  وںبرامپٹن کی آبادی میں ہونے والی تبدیلی PRMPکا سفر جاری ہے،  چونکہ مستقبل کے لیے تیار شہر کی منزل کی جانب برامپٹن
کی ضروریات کا تخمینہ لگاتا ہے، موجودہ پارکس، کھیلوں اور تفریح کی سہولیات کا تجزیہ کرتا ہے اور مستقبل کی فیصلہ سازی میں 

ترجیحات میں سے ایک لوگوں کے لیے صحت مند طرز  کی تیاری میں کلیدی PRMPرہنمائی کے لیے مالی منصوبہ بھی مہیا کرتا ہے۔ 
 ۔ ہےہائے زندگی کو فروغ دینے اور انہیں مزید چست رہنے کی حوصلہ افزائی کرنے پر توجہ دینا 

 
 :کی سفارشات میں شامل ہیں PRMPسال کے لیے  15اگلے 

  صد استعمال والے کمیونٹی سینٹر کی تعمیر۔لمقاامیں کثیر ( مسی ساگا روڈ کے مغرب اور اسٹیلیز کے شمال میں)برامپٹن ویسٹ 

 برامپٹن ایسٹ میں خدمات کی فراہمی کے لیے سینیئرز سنٹر کا قیام 

  ڈیزائن میں تبدیلی اور تعمیر نو کے ذریعے شہر کے پرانے اور چھوٹے کمیونٹی سینٹرز کو ایک منظم حکمت عملی کے ذریعے

 بہتر بنانا

 ہیکٹر سے زیادہ رقبے کا  240ت عملی کے تحت شہر کے پارکوں کے رقبے میں پارکوں کے لیے زمین حاصل کرنے کی حکم

 اضافہ

 پارکوں کی زمین کی تجدید کے منصوبے کے ذریعے تعمیر نو کے لیے ترجیحات کے ساتھ پارکوں کی ایک فہرست تیار کرنا 

  تین عدد نئی پچز کی تیاری۔میدان، ایک نئی مصنوعی ٹرف فیلڈ اور کرکٹ کی ' چوکور'عدد نئے  9گھاس کے کم از کم 

کا ایک  PRMP، فنون و ثقافت کی سہولت گاہیں اور قدرتی ورثہ کی زمینیں (نقل و حمل کے فعال ذرائع)بائیک لینز /کثیرالقاصد ٹریلز

ا ان پر باضابطہ حصہ نہیں تھیں۔ یہ ترجیحات شہر کی حکمت عملی کے دیگر منصوبوں میں شامل ہیں، جو شہر نے تیار کیے ہوئے ہیں ی
 کام جاری ہے۔

 میں مکمل کر لیا گیا تھا اور موجودہ طور پر وہ نفاذ کے مرحلے میں ہے 2014کو  -  انوائرمنٹ ماسٹر پالن 

 تیاری کے مراحل میں ہے  - ایکٹو ٹرانسپورٹیشن ماسٹر پالن 

 زیر جائزہ ہے – آفیشیئل پالن ریویو 

  کو  میں آغاز ہو گا۔ یہ برامپٹن میں ثقافتی فروغ کی حکمت عملی کے لیے ایک سمت 2017خزاں  -آرٹس اینڈ کلچر ماسٹر پالن 

کو ایک اختراحی، ہو گا جس کے تحت برامپٹن ثابت متعین کرے گا اور یہ شہر کی اُس جامع حکمت عملی کا ایک اہم ستون 

 مربوط اور متحرک عالمی شہر کی حیثیت میں سامنے النے کے تصّور پر عملی کام کیا جائے گا۔

PRMP  نے ٹکر رائیڈ اینڈ ایسوسی ایٹس اور سویرہن فیسلیٹیشن کے ساتھ مل کر تیار ( قیادت کی)پالن کو مونٹیتھ برأون پالننگ کنسلٹینٹس
پن ہأوسز، ورکشاپس، فوکس گروپس، انٹرویوز اور آن الئن سرویز کی مدد سے بھرپور عوامی رائے کی کیا تھا۔ اس مرحلے کو بذریعہ او
 روشنی میں حتمی شکل دی گئی۔ 

 
 
 
 
 
 

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/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/policies-master-plans/OP-Review/Pages/Welcome.aspx


 

 

 :اقتباسات
 ہمارا نیا پارکس اینڈ ریکریئیشن ماسٹر پالن ہمارے اس نئے زاویے کی عکاسی کرتا ہے جو میرے خیال میں تبدیل ہوتی ہوئی شماریات اور
ان کی متنوع ضروریات کے مطابق بہتر خدمات فراہم کرے گا۔ یہ ماسٹر پالن ہمارے شہریوں کی صحت اور بہبود کو بہتر بنانے میں شہر 

کے کردار کی وضاحت کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں اپنی کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 
 رست درجے کے مناسب ترین پارکس اور تفریحی سہولت گاہیں اور پروگرام فراہم کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔درست جگہوں پر، د

 میئر لنڈا جیفری -
 

چونکہ ہم مستقبل کے ایک تیار شہر کی تعمیر جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمیں اس بنیاد پر فیصلے لینے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے، کہ 
خدمات کیسے فراہم کی جا سکتی ہیں۔ پارکس اینڈ ریکریئیشن ماسٹر پالن ایک ایسا فریم ورک فراہم کرتا ہے، جو اپنے رہائشیوں کو بہترین 

انفراسٹرکچر کی ضروریات کو پورا کرنے اور نئی اور پرانی سہولت گاہوں کے لیے سفارشات فراہم کرنے میں کونسل کو اچھی طرح آگاہ 
 شدہ فیصلے لینے میں مدد دے گا۔

 لینج، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنہیری ش -
 

-30- 

 
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۔

میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم  علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز
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.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُکاور  ٹویٹرنے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں شہر بنا

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 لیزا کوکس
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.8657   |lisa.cox@brampton.ca 
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