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 ڈأون ٹأون برامپٹن کو ایک ُپرجوش اور کایا پلٹ تبدیلی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے

  

طور پر ڈأون ٹأون ری امیجنڈ کے  قہبرامپٹن سٹی کونسل نے آج متف! ڈأون ٹأون برامپٹن میں بڑی شاندار تبدیلی آنے والی ہے -برامپٹن، آن 
سفارش کردہ منصوبوں پر کام شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ پراجیکٹ، جس میں شہر کے مرکز  پراجیکٹس کے لیے کے اتاقدام
 پیمانے پر سڑکوں پر کام شامل ہے، ریجن آف پیل کی جانب سے سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شراکت داری ے  اہم انفراسٹرکچر اور بڑں می

 میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ 

 :اس پراجیکٹ میں شامل ہیں

 ودہ پرانے ہوتے ہوئے برساتی نالوں کی تبدیلی اور مرمت؛موج •
نالوں اور مستقبل کی بڑھوتری کے لیے سہولیات پیدا کرنے کے لیے دیگر  برساتینئی نالیوں اور گندے پانی اور  •

 یوٹیلیٹیز نصب کرنا؛ اور
 نئی سڑکوں کی تعمیر •

  

سے  2.5ان اس عالقے میں گاڑیوں کی ٹریفک کو محدود کیا جائے گا، جو بروقت اور مٔوثر تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے، تعمیر کے دور
میں اہم انفراسٹرکچر پر کام شروع کرے گا۔ پورے پراجیکٹ کی تکمیل کے لیے ہدفی  2018چلنا متوقع ہے۔ رجن آف پیل خزاں تک سال  3

 ہے۔ 2021تاریخ 

ایک حسین امتزاج ے ارد گرد جمالیاتی طور پر خوب صورت سڑکوں کے مکمل ہو جانے پر، ڈأون ٹأون ری امیجنڈ تاریخی فور کارنرز ک
ل اسٹریٹ سأوتھ سے لے کر کوئین اسٹریٹ پر چیپل اسٹریٹ تک اور نیلسن م   -گا۔ نئی سڑکیں  پیش کرےایک متنوع عوامی حلقہ  سے

اور گاڑیاں چالنے والوں کو ایک محفوظ اور پیدل چلنے والوں، سائیکل سواروں  -اسٹریٹ ویسٹ سے مین اسٹریٹ پر ویلنگٹن اسٹریٹ تک 
 سڑک اور سائیڈ واک کے درمیان سائیکل لینز قابل استحکام طریقے سے قریب الئے گا۔ اعلی ڈیزائن کی کئی مختلف قسم کی سہولیات، مثاًل 

عوامی  کاڈأون ٹأون برامپٹن  ؛ےاور سہولیات کو بہتر کیا جا سک جا سکےکی  کے لیے مزید آسانی پیداکا اضافہ، تاکہ پیدل چلنے والوں 
   پر جانے کے لیے تیار ہے۔ کے سفر ایک زبردست تبدیلیبھی حلقہ 

اور اپ ڈیٹس، کے لیے، شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ  تصاویرمزید معلومات، بشمول ویڈیوز، 
on.ca/downtownreimaginedwww.brampt  پر سائن اپ کریں 

  

 کس چیز کی توقع کرنی چاہیے

 پوری ڈأون ٹأون کور میں پیدل چلنے والے افراد اور کاروباروں کے لیے رسائی کھلی رہے گی •
ک چو)رج اسٹریٹ اور چیپل اسٹریٹ کے درمیان کوئین اسٹریٹ پر جافک کے لیے سڑک کی بندش کی توقع گاڑیوں کی ٹری •

سال  2کے درمیان مین اسٹریٹ پر ( چوک کھلے رہیں گے)اور ویلنگٹن اسٹریٹ اور نیلسن اسٹریٹ ویسٹ ( کھلے رہیں گے
 کے لیے متوقع ہے۔

ئر یا کین جتنا زیادہ ممکن ہو سکے، شہر ان میلوں اور تقریبات کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے، جو گارڈن اسکوا •
 قد ہوتی ہیں۔ لینز اسکوائر میں منعوہ

سڑکوں پر اضافی نشانات اور راستہ تالش کرنے کے طریقے ٹریفک میں کسی قسم کی تبدیلی سے پہلے لگائے جائیں گے،  •
کے نشانات تعمیر " کاروباروں کے لیے کھال"تاکہ عوام کو اپنے راستے کی منصوبہ بندی کے لیے کافی نوٹس دیا جا سکے۔ 

 کے دوران شامل کیے جائیں گے۔
 یر کے دوران پارکنگ گراج کی مراعات موجود ہوں گی۔تعم •

http://www.brampton.ca/downtownreimagined


 

 

 آنے والے افراد کو راستہ تالش کرنے کے بہتر طریقوں کے ذریعے موجودہ پانچ گراجوں تک لے جایا جائے گا۔ •

 اقتباسات

لیے ایک پرجوش جگہ مزید متنوع شہر چاہتے ہیں، جو رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے ایک ایسا ہیں۔ وہ  رہے بول اب برامپٹن کے لوگ"
ہمارے پاس ایک نئی یونیورسٹی آ رہی ہے، ایک نئے سنٹر فار انوویشن پر کام ہو  –ہو۔ ہمارا ڈأون ٹأون تبدیلی کے کنارے پر موجود ہے 

 "رہا ے اور یہ پراجیکٹ ہر پرجوش چیز کی شروعات ہے۔

 یٹیکم نگئریانجن نڈیپبلک ورکس ا ئر،یچ نز،یکونسلر ڈٔوگ ِوہل              -

ویژن کو پورا کرنے کے پہلے مراحل میں سے ایک ہے۔ اگلے پانچ سالوں میں، ڈأون ٹأون برامپٹن  2040ڈأون ٹأون ری امیجنڈ برامپٹن "
 نئی ترقی اور بڑھوتری ال رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تعمیر کا اٹھا رہے ہیں، کئی زبردست اقداماتہم  چونکہسرگرمیوں کا گڑھ ہو گا، 

بہت بڑا اثر ہو گا اور ہم تعمیر کے دوران خلل کو کم سے کم کرنے اور ٹریفک اور پیدل چلنے والے افراد کی حرکت کی محفوظ طریقے 
اور اپنے تمام فریقین کے ساتھ مل کر کام  BIAسے منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے ریجن آف پیل میں اپنے شراکت داروں، ڈأون ٹأون 

 "زم ہیں۔کرنے کے لیے پرع

 سریآف ٹویڈمنسٹریا فیچ نج،یشل یریہ              -
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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۔

وریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر ک
مربوط  م برامپٹن کو ایک ایسےمتنوع 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

مالحظہ  www.brampton.ca  مزید جاننے کے لیے ۔فیس ُبکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 
 فرمائیں۔
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