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  برامپٹن کے مستقبل کو شکل دینے میں مدد کریں

 "برامپٹن پالن" پر رائے مانگ رہا ہے  –سٹی کمیونٹی سے اپنے نئے برامپٹن آفیشل پالن 

اپنے برامپٹن پالن کے متعلق رہائشیوں، کاروباروں کے مالکان، کمیونٹی گروہوں اور  سٹی آف برامپٹن  –(  2021 مارچ، 22ن )آبرامپٹن، 
بجے تک پورے شہر کے لیے عوامی ورکشاپ،   12تا دن  10اپریل کو صبح  10اہم فریقین سے رائے حاصل کرنے کے لیے بروز ہفتہ، 

 کی میزبانی کر رہا ہے۔   ،سٹی سٹرکچر ورک شاپ :برامپٹن پالن

یہ ورکشاپ رائے حاصل کرنے کے لیے عوامی تقریبات کے ایک تسلسل کا حصہ ہے، جبکہ سٹی آف برامپٹن اپنے برامپٹن پالن کے اگلے  
مرحلے، سٹیز آفیشل پالن ریویو، میں داخل ہو رہا ہے۔ برامپٹن پالن سٹی کی مستقبل میں بڑھوتری اور ترقی کے لیے ایک منصوبہ کار تیار  

ویژن کے تحت شہریوں، کمیونٹی گروہوں اور ایجنسیوں، آبائی لوگوں، تعمیر کاروں، مقامی اہم   2040برامپٹن دوران، کے  2021کرے گا۔
برامپٹن کے لیے ایک  یہ آراء  جاری رکھے گا۔کو مشاورت کے عمل  کمیونٹیفریقین اور دیگر حکومتی درجات کے ساتھ وسیع پیمانے پر 

 قابل استحکام اور صحت بخش تر مستقبل کی تعمیر کو ممکن بنائیں گی۔زیادہ متنوع، ماحولیاتی طور پر  

برامپٹن میں مستقبل کی بڑھوتری اور ترقی کو  کونسل سے منظور کے بعد،  میں مدد کرے گی۔سٹی کونسل کی رہنمائی  کی رائےکمیونٹی 
کرے گا کہ  اس بات کا تعین برامپٹن پالن منتظم کرنے اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے، برامپٹن پالن ایک قانونی ڈھانچہ تشکیل دے گا۔ 

سے زائد افراد کے اس   700,000ہ اور اس کے عالوہ یہ ک بنیں گےکہاں اور قدرتی خط پیدل راستے ، پارکس، کاوربارگھر، دوکانیں اور 
 ہے۔  کہاں انفراسٹرکچر کی ضرورت، ٹرانزٹ اور دیگر ضروری وںسڑک تیزی سے بڑھتے شہر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 

کینیڈا کا نواں بڑا شہر بن چکا ہے اور اس کی آبادی صوبائی اوسط سے تین گنا سٹی پالن کے بعد،  آفیشل گزشتہ کے  2006برامپٹن کے 
ویژن:   2040برامپٹن اپنے برامپٹن پالن  ۔ صوبائی اور عالقائی منصوبہ بندی کی پالیسیوں میں بھی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔زیادہ ہو چکی ہے

کو ممکن بنانے کے لیے منصوبہ بندی   نسل کے اس دور کی ترجیحات کوکے عزائم کو پورا کرنے اور ساتھ ہی ساتھ  رہنا بن کر موسوی 
 کی ان پالیسیوں کو سٹی کے حکمت عملی کے تحت منصوبوں، پراجیکٹس اور ترقی کے ساتھ ہموار کرے گا۔  

کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ جاری اقدامات کے متعلق مزید جاننے، آنے والی تقریبات کے لیے رجسٹر ہونے اور اپنے  رہائیشیوں 
  وںتبصریا  سواالت مالحظہ کریں۔  Brampton.ca/BramptonPlanلیے اہم چیزوں کے متعلق ہمارے پول میں شرکت کرنے کے لیے  

 sqmail/src/compose.php?send_to=opreview@brampton.ca./ کے لیے ای میل کریں

 اقتباسات 

کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ برامپٹن بھی میں ہمارے ہر کام کے مرکز میں لوگ ہوتے ہیں۔ ہم ترقی کے لیے شراکت داری "سٹی آف برامپٹن 
ہماری بڑھوتری اور ترقی کی راہ میں سٹی آف برامپٹن کی رہنمائی کی جا  مستقبل میں تاکہ پالن کے لیے عوامی رائے بہت ضروری ہے، 

ہے  ر رائے مانگ شہر کی تعمیر کے بارے میں ایسے مشمول  عمل کے دوران، ہم تمام لوگوں سے ایک اس پورے مشاورت کے سکے۔ 
    " اور کامیاب ہو۔قابل استحکام محفوظ، ،جو ہیں

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن   -

عمل  اس ٹن پالن پ ہے۔ برامایک زیادہ قابل استحکام اور متنوع مستقبل ظاہر کرتا پرامپٹن کے لیے  رہنابن کر : موسوی ویژن 2040 برامپٹن"
رابطے کو بڑھانے کے لیے  رہائشیوں کے ساتھ اپنے آفیشل پالن ریویو کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے کا ایک اہم جزو ہے اور ہم 

ایک ساتھ مل کر، ہم ایک ایسا معقول اور سوچا سمجھا فریم ورک تیار کریں گے، جو یقینی بنائے گا کہ سٹی کی تمام منصوبہ  ۔ پرامید ہیں
 " اجیکٹس اور ترقی مل کر سٹی کے طویل مدتی نظریے کے نفاذ کے لیے کام کر رہی ہو۔بندی، پر

 ؛ چیئر، پالننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ کمیٹی، سٹی آف برامپٹن4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز  -
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سے ترقی  برامپٹن اس انداذ اس بات کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح ہے کہ کے طور پر، "پالننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے وائس چیئر 
کرے، جو ہماری پوری کمیونٹی کو فائدہ پہنچائے، ریجنل آفیشل پالن سے مطابقت رکھتا ہو اور برامپٹن کے مستقبل کے لیے ایک راہ  

وہ سٹی کے نئے آفیشل پالن کی تیاری کے دوران شرکت  کہ   ہوںاہم فریقین کی حوصلہ افزائی کرتا ۔ میں رہائشیوں اور واضح کر سکے۔ 
 "۔کریں اور اپنے خیاالت شریک کریں

 ؛ وائس چیئر، پالننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ، کمیٹی، سٹی آف برامپٹن 8اور  7پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

اضافے کے ساتھ، ہمارے شہر نے  فیصد سے زیادہ   61ہماری آبادی میں  کے بعد ی منظور یافیشل پالن کپچھلے میں برامپٹن کے  2006"
برامپٹن  ایک متحرک شہر ہے، جو ایک قابل فخر ماضی اور ایک روشن مستقبل کا حامل ہے۔۔  برامپٹن بڑی ترقی اور تبدیلی دیکھی ہے

جو ہر کوئی چاہتا ہے، میں بڑھنے اور تبدیل ہونے  سٹی آف برامپٹن کے اس خیر مقدم کہنے والے شہر، جو ہم ہیں اور اس کمیونٹی، پالن 
 " کو جاری رکھنے کے عمل کو منتظم کرے گا۔ 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

 
-30- 

 
 زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ سے   75,000 سے زائد لوگوں اور  700,000 کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن

م ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہ
یں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 
 

 
 میڈیا کنٹیکٹس 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

brampton.caMonika.Duggal@ |3426 -874-905 
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