
 

 
 

 

 

رہائشیوں کو سٹی کے رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پالن کی ورچوئل عوامی معلوماتی نشست میں شرکت  
 کی دعوت دی جاتی ہے 

  
سٹی آف برامپٹن رور واک کو حقیقت بنانے میں اگلے قدم اٹھا رہا ہے۔ رہائشیوں کو دعوت کی جاتی ہے کہ    – (2021مارچ  8برامپٹن، آن )
سٹی کے دوسرے رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پالن کی عوامی معلومات نشست   8تا رات  6:30کو شام  2021مارچ  17وہ بروز بدھ، 

ڈیزائن کی سمتوں اور تصورات کے بارے میں  رور واک پراجیکٹ کے متعلق مزید جاننے اور  رہائشیوں کے پاس کایا پلٹ   میں شرکت کریں۔
 فراہم کرنے کا موقع ہو گا۔ اپنی رائے

پراجیکٹ کے پس   دستیاب ہو گا۔  یہاںالئیو چلنے واال لنک   یہ عوامی معلوماتی نشست نشست آن الئن ہو گی، جس کے لیے میٹنگ کے دن
 www.brampton.ca/riverwalk  منظر کی معلومات یہاں پائی جا سکتی ہیں 

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

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

 
 فوری حقائق 

ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پالن کھلی جگہ کا ایک ماسٹر پالن ہے، جو سیالب سے بچأو کے انفراسٹرکچر کو جمالیاتی طور  رور واک  •
پر تیار کرنے، وادی میں کھلی جگہ کے نظام، فعال نقل و حمل کے نیٹ ورک کے انضمام، ماحولیاتی و معاشی استحکامیت،  

واک کے لیے ایک مجموعی نظریے کے نفاذ کے حوالے سے تصورات تیار   عوامی صحت کے مسائل اور پروگراموں اور رور
 کرے گا۔ 

 رور واک یقینی بنائے گا کہ ڈأون ٹأون برامپٹن وہاں رہنے اور گھومنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک پرلطف جگہ ہو۔  •
بلکہ یہ شہری بڑھوتری اور ترقی پیدا کر کے  "نہ صرف رور واک پراجیکٹ ڈأون ٹأون برامپٹن میں سیالب کا خطرہ کم کرتا ہے،  •

اور عالقے میں سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کر کے مواقع کا ایک شہر بننے کی سٹی کی ترجیح کے حصول کو ممکن بنانے 
  ایک کلیدی کردار ادا کرے گا۔

گرد عوامی جگہیں اور پارکس ہوں،  رور واک اس عالقے میں ایک تبدیل شدہ ایٹوبیکوک کریک کا نظریہ رکھتا ہے، جس کے ارد •
 جو ایٹوبیکوک کریک ویلی کوریڈور اور پیدل راستوں کے ایک جال سے جڑے ہوں۔ 

ملین مربع فٹ رہائشی، کاروباری اور پرچون کی جگہ کھولے گا، جس سے   3.6توقع کے مطابق یہ ڈأون ٹأون برامپٹن میں  •
 ارب کا اثر ہو گا۔  $1.4پر  GDPسے زائد نوکریاں پیدا ہوں گی اور   23,000

میں بیان کردہ سیالب سے بچأو کا کام کروانے کے   EAمیں، حکومت کینیڈا نے اعالن کیا کہ سٹی آف برامپٹن کو  2020نومبر  •
اس کے عالوہ، کونسل نے سیالب سے بچأو کے   ملین موصول ہوں گے۔ $38.8لیے ڈزاسٹر مٹیگیشن اینڈ ایڈاپشن فنڈ کے تحت 

 ملین کی منظوری دی۔  $5.88کیپیٹل بجٹ میں سے  2021ی ڈیزائن کی تیاری کے لیے کاموں کے تفصیل
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 میڈیا کنٹیکٹس 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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

 

 

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/riverwalk/Pages/Have-Your-Say.aspx
http://www.brampton.ca/riverwalk
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

  


