
 

 

 

 2017دسمبر  14

 ہے منظوری دے دی ے لیےخریداری ک لف کلب کیار اسٹون گو  کونسل نے ر  
 کلب ہأوس کو ایک تفریحی مرکز میں تبدیل کیا جائے گا

 

گلف کلب، بشمول کلب ہأوس کی عمارت اور ملحقہ کھلی جگہیں، خریدنے کی  ر اسٹونو  نے عملے کو ر   کونسلبرامپٹن سٹی  –برامپٹن، آن 
اطراف واقع کلب ہأوس کو سٹی کی مشرقی  باور کوئین اسٹریٹ ایسٹ کے قری (McVean Drive) اجازت دے دی ہے۔ مک وین ڈرائیو

 خدمات فراہم کرنے کے لیے ایک تفریحی سنٹر میں تبدیل کیا جائے گا۔ میں

 اور  ایک ڈرافٹ تیار کر لیا ہے غور و فکر کے بعدگریمنٹ آف پرچیز اینڈ سیل کے حوالے سے یایک ا ےک ملین 9$ ے نےسٹی کے عمل
جگہ  کی ۔ خریداری کی قیمت میں کلب ہأوس کی عمارت، عمارت کے اردگردرکھے گئے ہیں ملین 2.6النے کے لیے $ اںحالت میں بہتری

النے کے لیے فراہم کی  اںاستعمال کیا جائے گا( اور ملحقہ ملکیتی جگہیں شامل ہیں۔ جگہ میں بہتریر فلو پارکنگ کے طور پر )جسے او  
۔ سہولت گاہ یضروری کام کرنے کے قابل بنائے گ جانے والی رقم فروخت کنندہ کو کلب ہأوس کو تفریحی سنٹر میں تبدیل کرنے کے لیے

میں توسیع، کئی کثیر  فٹنیس رومزتبدیل کرنے کے کمروں اور  لباسگہ میں بہتریاں، ول کی جتجدید کے منصوبہ بندی کردہ کام میں پ   کی
 نئے بیرونی بہتریاں شامل ہیں۔  و، معذور افراد کے لیے اپ گریڈز اور دیگر اندرونی و عالمات ، نئے نشاناتوں کی تعمیرالمقاصد کمر

  میں متوقع ہے۔ 2019بہار  مرکز کا آغاز موسمتفریحی 

نٹو اینڈ ریجن کنورسیشن اتھارٹی اور اونٹاریو منسٹری آف نیچرل اہ عالقوں میں سٹی کی جانب سے ٹورکورس پر مشتمل ملحقگالف 
کے تعاون سے دوبارہ سبزہ لگایا جائے گا تاکہ تفریحی راستوں کے ساتھ ماحول کے تحفظ کا ایک عالقہ بنایا جا  فورسٹریریسورسز اینڈ 

موجود خطرے میں  ( اور اس کے عالوہRedside Dace) ٹری کو تحفظ فراہم کرنے اور ریڈ سائیڈ ڈیسسکے۔ یہ ویسٹ ہمبر ٹریبیو
  فراہم کرنے میں مدد دے گا۔  مقامکے لیے ایک محفوظ  ایک نسلمچھلیوں کی 

 کرنے کی سفارش کیمشرقی جانب معمر افراد کے لیے تفریحی مواقع شامل  یڈ ریکریئیشن ماسٹر پالن نے سٹی کبرامپٹن کے پارکس این
ہے، لیکن اس کے پروگراموں میں  بنایا گیاراسٹون کمیونٹی سنٹر تمام عمر کے رہائشیوں کو خدمات فراہم کرنے کے لیے ۔ اگرچہ رو  ہے

 پانی میں  مرکزکی ضروریات کو پورا کرنے پر زیادہ زور دیا جائے گا۔ اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ اس  افرادمیں بڑی عمر کے 
 اور تندرستی کی سہولیات کے اضافی فوائد کے ساتھ فالور سٹی سینیئرز ریکریئیشن سنٹر جیسے پروگرام فراہم کیے جا سکیں گے۔

 ی گاہوں کی تعداد محدود ہے۔ اس نئ برامپٹن کی مشرقی جانب موجود آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جبکہ اس عالقے میں تفریحی سہولت
کے لیے مقامی رہائشیوں کی حوصلہ افزائی  گزارنےچست طرز زندگی  مندانہ اورآبی اور تندرستی کی سہولت گاہ کا اضافہ ایک صحت 
 کرتے ہوئے ان خدمات تک رسائی کو بہتر بنائے گا۔

 اقتباس

مشرقی حصے  ایک  أوس کو شہر کےراسٹون گلف کلب اور کلب ہرو   کامیاب تکمیل پرشن سنٹر کی "ہمارے فالور سٹی سینیئرز ریکریئی
ضروری اضافی کمیونٹی ہب میں تبدیل کرنے سے تمام عمر کے  نہایتکے لیے بڑی تعداد میں پروگراموں کے ساتھ  بزرگ افرادمیں 

کے ملحقہ عالقوں پر دوبارہ سبزہ لگانے سے جنگلی حیات سے زیادہ ایکڑ  60گے۔  میسر آئیںرہائشیوں کو کافی تعداد میں تفریحی مواقع 
اور ساتھ ہی ساتھ سٹی کے پیدل چلنے اور سائیکل چالنے کے راستوں میں اضافہ بھی ہو  میسر آئیں گےممکنہ فوائد  انتہائی شاندارکے لیے 

 اضافہ ہو گی۔"  خوبصورتگا۔ یہ جگہ برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے ایک 
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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
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca۔ فیس بکپر فالو کریںاور  ٹوئٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 

 
 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
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