
 

 

 
 

 اجراء  فوری  ئےبرا
 

 رہا ہے  قریب تر ہوتا جا  پر عمل درآمد ر واک پراجیکٹ و  کایا پلٹ ر  ے سٹی ک 

  

گیا ہے، جو ایک کایا پلٹ  ور واک پراجیکٹ کی تعبیر کے ایک قدم قریب بڑھ سٹی آف برامپٹن اپنے ر   –  ( 2020ستمبر  15برامپٹن، آن )
 نائیوں کو سامنے النے میں مدد کرے گا۔اٹأون برامپٹن کی معاشی توڈأون اور یہ  قدم ہے 

پٹن میں اس مہینے کی ابتداء میں، ڈأون ٹأون برامپٹن فلڈ پروٹیکشن انوائرنمنٹل اسیسمنٹ کو منظور کر لیا گیا تھا۔ سٹی اب ڈأون ٹأون برام
یزائن کو آگے بڑھا سکتا ہے، جو حکومتی فنڈنگ پر مبنی ہے۔  سے ایٹوبیکوک کریک کو چوڑا کرنے کے لیے ایک تفصیلی انجنیئرنگ ڈ

 ور واک پر نفاذ کے لیے بنیاد بنائے گا۔انجنیئرنگ ڈیزائن اس عالقے میں سیالب کے موجودہ خطرے کو کم کر  گا اور ر  

م، صحت بخش اور لچکدار بنائے گا۔  ور واک پراجیکٹ برامپٹن کے ڈأون ٹأون میں دوبارہ جان ڈلنے میں مدد دے گا اور اسے قابل استحکار  
رور واک کا مقصد ڈأون ٹأون برامپٹن میں سیالب کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایک پرجدت اور طویل مدتی حل تیار کرنا ہے، جس  

ر بہتر ہوں  کے نتیجے میں شہری بڑھوتری و ترقی ہو گی، سرمایہ کاری کے کشش پیدا ہو گی اور عالقے میں عوامی جگہیں بڑھیں گی او
 گی۔

 ر واک کے متعلق و  ر  

ڈأون ٹأون برامپٹن ایٹوبیکوک کریک کے نشیبی عالقے میں ہے۔ خطرات کو منتظم کرنے کے حوالے سے صوبائی پالیسیوں نے اب تک اس  
کرنے اور   ل چھٹکارا حاص عالقے میں موجودہ طور پر ممکن ترقی کی قسم اور تعداد کو محدود کیا ہے۔ رور واک سیالب کے خطرے کو  

نئی، کھلی شہری جگہ بنانے کے لیے دو حصوں پر مشتمل حل ہے، جو برامپٹن کے ڈأون ٹأون کو نئی زندگی بخشنے میں مدد دے گا اور  
 اسے صحت بخش، قابل استحکام اور لچکدار بنائے گا۔ 

وں کو ہٹا کر، رور واک اس عالقے سے ایک بدلے  سیالب کے موجودہ خطرے اور ڈأون ٹأون برامپٹن میں منصوبہ بندی اور ترقی پر پابندی 
ہوئے ایٹوبیکوک کریک کا تصور رکھتا ہے، جو عوامی جگہوں اور پارکس سے گھرا ہو، جو ایٹوبیکوک کریک ویلی کوریڈور اور ایک  

باری اور پرچون کی جگہ  ملین مربع فٹ رہائشی، کارو 3.6ٹریل سسٹم کے ذریعے مربوط ہو۔ توقع کے مطابق یہ ڈأون ٹأون برامپٹن میں 
 ارب کا اثر ہو گا۔ 1.4پر $ GDPپیدا ہوں گی اور  مالزمتیںسے زائد  23,000کھولے گا، جس سے  

 ۔فراہم کیا جائے گاپراجیکٹ کے متعلق اپنی رائے دینے کا موقع و الے مہینوں میں، رہائشیوں کآنے و

 ۔ مالحظہ فرمائیں riverwalk/www.brampton.caرور واک کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے 

 اقتباسات 

ترجیح ہے، جس طرح ایک ایسے ماحول دوست شہر بھی  "ڈأون ٹأون برامپٹن کی توانائیوں کو زیر استعمال النا کونسل کے لیے کلیدی 
ترجیحات میں شامل ہے، تو طاقتور، لچکدار اور قابل استحکام ہے۔ رور واک ایک انقالبی پراجیکٹ ہے، جو ہمیں ان دونوں اہداف کو  

دا کرنے اور تمام لوگوں کے  حاصل کرنے میں ہماری معاونت کرے گا اور ساتھ ہی سیالب کا خطرہ کم کرنے، ترقی النے اور نوکریاں پی 
 لطف اندوز ہونے کے لیے عوامی جگہ کو بہتر بنانے کے لیے برامپٹن کو نمایاں کرے گا۔ 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

ل کو ممکن "برامپٹن مواقع کا شہر ہے، جو ایک متنوع اور بڑھتے ہوئے ڈأون ٹأون کے ساتھ ایک تخلیقی، پرجدت اور انٹرپرینیوئرل ماحو 
بناتا ہے۔ جبکہ سٹی رور واک بنانے کے قریب بڑھ رہا ہے، ہم مزید نوکریاں اور ایسی جگہیں بنانے کی جانب ایک اور قدم بڑھا رہا ہے،  

 جس سے رہائشی آنے والے سالوں میں لطف اندوز ہو سکیں گے۔ 
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 انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن ، چیئر، پبلک ورکس اینڈ 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

"نہ صرف رور واک پراجیکٹ ڈأون ٹأون برامپٹن میں سیالب کا خطرہ کم کرتا ہے، بلکہ یہ شہری بڑھوتری اور ترقی پیدا کر کے اور  
ایک  عالقے میں سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کر کے مواقع کا ایک شہر بننے کی ہماری ترجیح کے حصول میں ہماری مدد کرنے میں

یہ انقالبی قدم یقینی بنائے گا کہ ڈأون ٹأون برامپٹن قابل استحکام، صحت بخش اور لچکدار ہو اور وہاں رہنے    کلیدی کردار ادا کرے گا۔ 
 والے تمام لوگوں کے رہنے اور گھومنے کے لیے ایک پرلطف جگہ ہو۔" 

 کس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن ، وائس چیئر، پبلک ور8اور  7پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

"رور واک برامپٹن کے لیے ایک پرجوش قدم ہے، جو کونسل کے اس دور کی ترجیحات کے ساتھ گہری مطابقت رکھتا ہے۔ عملہ ڈأون ٹأون  
می رہنماء بننے کے  کی تجدید کو ممکن بنانے، ہمارے رہائشیوں کے لیے مکمل اور قابل استحکام کمیونٹیاں بنانے اور جدت میں ایک عال

 لیے رور واک پراجیکٹ کو بڑھانا جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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