
 

 

 
   برائے فوری اجراء 

                

نشست میں شرکت کی    یرہائشیوں کو سٹی کے رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پالن کی عوامی معلومات
 دعوت دی جاتی ہے 

بجے تک رور واک ایریا  8تا  6:30اکتوبر کو شام   1سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کو بروز جمعرات،  –  ( 2020ستمبر  25برامپٹن، آن )
اربن ڈیزائن ماسٹر پالن کی پہلی عوامی معلوماتی نشست میں شرکت کے لیے دعوت دیتا ہے۔ رہائشیوں کے پاس عملے اور مشاورتی ٹیم 

 فراہم کرنے کا موقع ہو گا۔ رائے  اپنی سے پراجیکٹ کے بارے میں مزید جاننے اور 

 پر الئیو چلنے واال لنک دستیاب ہو گا۔  www.brampton.ca/riverwalk یہ نشست آن الئن ہو گی، جس کے لیے میٹنگ کے دن

 یریا اربن ڈیزائن ماسٹر پالن کے متعلق رور واک اور رور واک ا

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

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

  
، جو  گے رور واک اس عالقے میں ایک تبدیل شدہ ایٹوبیکوک کریک کا نظریہ رکھتا ہے، جس کے اردگرد عوامی جگہیں اور پارکس ہوں 

ملین   3.6۔ توقع کے مطابق یہ ڈأون ٹأون برامپٹن میں گے ال سے جڑے ہوںایٹوبیکوک کریک ویلی کوریڈور اور پیدل راستوں کے ایک ج
ارب   1.4پر $ GDPسے زائد نوکریاں پیدا ہوں گی اور   23,000مربع فٹ رہائشی، کاروباری اور پرچون کی جگہ کھولے گا، جس سے 

 کا اثر ہو گا۔ 

ماسٹر پالن ہے، جو سیالب سے بچأو کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے طرز  رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پالن کھلی جگہ کا ایک 
عمل، وادی میں کھلی جگہ کے نظام، فعال نقل و حمل کے نیٹ ورک کے انضمام، ماحولیاتی و معاشی استحکامیت، عوامی صحت کے  

 ت بنائے گا۔ مسائل اور پروگراموں اور رور واک کے لیے ایک مجموعی نظریے کے نفاذ کے حوالے سے تصورا

  

 اقتباسات 

"رور واک برامپٹن کے لیے ایک انقالبی پراجیکٹ ہے، جو ہمیں ڈأون ٹأون کی توانائیوں کو زیر استعمال النے اور ایک مستحکم، ماحول  
اک ایریا دوست شہر بنانا جاری رکھنے میں مدد دے گا۔ میں رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ رور واک پراجیکٹ اور رور و

اربن ڈیزائن ماسٹر پالن کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آن الئن عوامی معلومات نشست میں شرکت کریں اور اس پرجوش قدم کے  
 بارے میں اپنی رائے دیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

ات کو یقینی بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گا کہ  "رور واک پراجیکٹ برامپٹن کے تمام رہائشیوں کے لیے اہم ہے، کیونکہ یہ اس ب 
ڈأون ٹأون برامپٹن مستحکم، صحت بخش اور لچکدار ہو اور یہاں رہنے، کام کرنے اور گھومنے آنے والے تمام لوگوں کے لیے پر لطف ہو۔  

کی عوامی معلومات نشست میں حصہ لیں، مزید میں رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پالن 
 جانیں اور اپنی رائے فراہم کریں۔" 

 : چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

http://www.brampton.ca/riverwalk
http://www.brampton.ca/riverwalk
http://www.brampton.ca/riverwalk


 

 

ر نوکریاں پیدا کرنا اور تمام  کرے گا، بشمول سیالب کا خطرہ کم کرنا، بڑھوتری النا او کام"رور واک پراجیکٹ برامپٹن کے لیے کئی 
لوگوں کے لطف کے لیے ڈأون ٹأون کی عوامی جگہوں کو بہتر بنانا۔ رور واک اربن ڈیزائن ماسٹر پالن کی عوامی معلومات نشست  

ع فراہم رہائشیوں کو اس انقالبی پراجیکٹ کے متعلق مزید جاننے اور اس عالقے کے لیے اربن ڈیزائن ماسٹر پالن کو شکل دینے کا موق
 کرے گی۔ 

 اور ؛ وائس چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن  7پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

کی عالمی وباء کے دوران، عملہ رہائشیوں سے ایک   19-"کمیونٹی کے ساتھ رابطہ ہمارے کام کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور کوِوڈ
ایسے طریقے سے رائے حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے، جو ان کی صحت و بہبود کو فروغ دیتا ہو۔ رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر  

ن کے متعلق مزید جاننے اور  پالن کی عوامی معلومات نشست رہائشیوں کو رور واک پراجیکٹ اور رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پال
 اپنی رائے دینے کا موقع فراہم کرے گی۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -

 

-30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج

یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال 
 کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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