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 (Let’s Connect) آئیں مربوط ہوں –تمام رہائشیوں کو دعوت ہے 

 یہ آپ کا اپنا شہر ہے۔ پارکوں اور تفریحی مقامات کے ماسٹر پالن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔
 

کے مسودہ کے ( PRMP)برامپٹن کے رہائشیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ پارکس اینڈ ریکریئیشن ماسٹر پالن  –براپمٹن، آن 
سال کے دوران  15بارے میں اپنی فیڈبیک سے آگاہ کریں۔ جب اس کو حتمی شکل دے دی جائے گی، تو کونسل اور عملہ اگلے 

 پارکوں اور تفریحی سہولت گاہوں کو کہاں اور کب بنانے کے حوالے سے اسی ماسٹر پالن سے رہنمائی حاصل کرے گا۔

 

مئی تک عوامی آراء دی جا سکتی ہے۔ کیونکہ  31کے مسودے کے بارے میں ( PRMP)ن پارکس اینڈ ریکریئیشن ماسٹر پال
شہری انتظامیہ نے برامپٹن کو مستقبل کے لیے تیار شہر کے طور پر بنانے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے، لہذا اس مسودے کی 

جائے گا؛ موجودہ پارکوں، کھیلوں اور تفریحی مدد سے برامپٹن کی آبادی کی ضروریات میں آنے والی تبدیلیوں کا تخمینہ لگایا 
سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا اور مستقبل میں فیصلہ سازی کے حوالے سے یہ ایک معاشی منصوبہ بھی فراہم کرے گا۔ مورخہ 

 کی حتمی منظوری کی توقع کی جا رہی ہے۔ PRMPجون تک اس  19

 

، مشاورت اور جائزہ کی کاوشوں کو بروئے کار الیا گیا تھا۔ منصوبہ کی تیاری کے عمل میں سخت تحقیق PRMPپچھلی مرتبہ، 
سے زیادہ رہائشیوں نے ورکشاپس، فوکس گروپس، انٹرویوز اور سرویز کے ذریعے اپنی  1,200کے مسودے کے فروغ میں 

 رائے سے آگاہ کیا تھا۔

 

 :سفارشات شامل ہیں، بشمول114کے مسودہ میں  PRMPپارکس اور تفریحی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے 

 ایک  ایمبیلٹن کمیونٹی پارک کی زمین پر کثیرالمقاصد استعمال کے لیے/برامپٹن کے جنوب مغرب میں موجود مسی ساگا

 کمیونٹی سنٹر کی تعمیر۔

 مشرقی برامپٹن میں ایک سینیئرز سنٹر کی تعمیر۔ 

 شہر کے پرانے اور چھوٹے کمیونٹی سنٹرز کا بہترین استعمال کرنا۔ 

  ایکڑ سے زیادہ رقبے  240پارک لینڈ ایکوزیشن اسٹریٹیجی کی رہنمائی میں شہر کی پارکوں کی زمین کی ملکیت میں

 کا اضافہ کرنا۔

  انے والے پارکوں کی ایک سال کے دوران دوبارہ تزہین و آرائش کیے ج 15پارک لینڈ رینوئل پالن کے ذریعے اگلے

 ترجیحی فہرست تیار کرنا۔

  اس طریقے سے ڈیزائن کردہ کہ مسقتبل )عدد نئی ٹرف فیلڈ 1عدد مستطیل نما میدانوں کی تیاری،  9گھاس کے کم از کم

 عدد نئی پچیں۔ 3اور کرکٹ کے لیے ( میں نمایاں ہو سکے

لیے یہ رہائشیوں اور اسٹیک ہولڈرز کے لیے ایک نادر  منصوبے کے مسودے کے بارے میں اپنی آراء سے آگاہ کرنے کے
  prmp@brampton.caیا اپنی رائے کو ای میل کریں  www.brampton.ca/PRMP  موقع ہے۔ برائے مہربانی مالحظہ کریں
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جانتے ہیں کہ ہماری  ایک شدید ارتکاز کے ساتھ مستقبل کے لیے ہم ایک تیار آرگنائزیشن ہیں۔ ہم برامپٹن کچھ بڑا سوچ رہا ہے۔
کمیونٹی کی بڑھوتری، ہمارے نوجوان اور ہمارا تنوع ہمیں منفرد بناتا ہے۔ ہم کینیڈا کی جدید سپر کوریڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں، 

جس سے ہم سرمایہ کاری کو اپنی جانب راغب کر کے اپنی عالمی ترقی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہم سرگرم اربن سنٹرز بنا رہے 
واقع میں اضافہ کا مٔوجب بنتے ہیں اور یہاں پر رہائش پزیر اور کام کرنے والے لوگوں کے فخر میں اضافہ کریں ہیں جو م

)ٹویٹر( ہم برامپٹن کو آگے لے کر جا رہے ہیں جو باہم مربوط، جدت پسند، ہمہ جہت اور ایک نڈر شہر ہو۔ ہمیں فالو کریں  گے۔

Twitter فیس بک(  اور(Facebook . مزید جانیںwww.brampton.ca 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
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