
 

 

 
 

                     برائے فوری اجراء
 
 

کرنے کے لیے برامپٹن کمیٹی آف کونسل نے تبدیلی کے تین اقدامات کی منظوری کو بہتر  ڈأون ٹأون برامپٹن
 دے دی ہے

جیکٹس پر کام کرنے کے پروگرام کی متفقہ اآف کونسل میں برامپٹن سٹی کونسل نے  تین بڑے پرآج کمیٹی  -( 2019مئی  15برامپٹن، آن )
طور پر منظوری دے دی ہے جن کی وجہ سے ڈأون ٹأون کی تجدید نو کے عمل میں تیزی آئے گی اور شہر کے بنیادی ڈھانچہ کی ترقی 

کرتے ہوئے، یہ اقدامات مکمل کمیونٹیز بنانے، معاشی عمل جیحات پر ویژن اور اس دور کے لیے کونسل کی تر 2040میں اضافہ ہو گا۔ 
 اور انوویشن کوریڈور میں برامپٹن کے منفرد مقام کو مزید مضبوط کرنے کی سٹی کی  کوششوں پر مرکوز ہوں گے۔ابھارنے قوت کو 

برامپٹن کا سنٹر فار انوویشن ایک مثالی گیٹ وے عمارت ہو گی، جس میں ایک نئی سنٹرل الئبریری شامل ہو  (:CFIسنٹر فار انوویشن )
اور آڈیو ریکارڈنگ، کئی صالحیتوں کے لیے معاون ٹیکنالوجیاں اور ثقافتی دنوں کی  کی گی، جو ڈیجیٹل تخلیق اور پروگرامنگ، مظاہروں

میونٹی شراکت داروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے دفاتر کی لچکدار جگہیں فراہم کرے گی۔ پیشکش کرے گی۔ الئبریری رہائشیوں اور ک
CFI  ڈأون ٹأون برامپٹن گو اسٹیشن سے سٹی میں داخل یا نکلنے والے ریل کے مسافروں کے لیے ایک سنگ میل ہو گا۔ عمارت کے لیے

کمیونٹی شراکت داروں اور کلیدی فریقین کے ساتھ کام کرے گا اور اس کے بعد ٹینڈر کے  سٹی مطلوبہ پروگراموں کا تعین کرنے کے لیے
ڈیزائن کی خدمات فراہم کرنے کے لیے پیشگی طور پر میں، چھ تعمیری فرمز اس پرجوش پراجیکٹ کے لیے  2018 مرحلے پر جائے گا۔

 ہوئی تھیں۔ اہل

کمیٹی آف کونسل کا فیصلہ ڈأون ٹأون ٹرانزٹ کے موجودہ ٹرمینل کی توسیع پر غور کرے گا، جو  ڈأون ٹأون برامپٹن ٹرانزٹ ٹرمینل:
نیلسن اسٹریٹ ویسٹ شامل ہیں، کے ساتھ مل کر مکمل گنجائش  14اسٹریٹ اور نیلسن  8اور پوری جگہ، جس میں  CFIموجودہ طور پر 

پر کام کر رہا ہے۔ ڈأون ٹأون کی مکمل صالحیت کو سامنے النے اور برامپٹن کے رہائشیوں کی نقل و حمل کی ضروریات کو پورا کرنے 
 کے لیے ایک مطالعہ شروع کرے گا۔ کے لیے، سٹی مستقبل میں ٹرانزٹ ہب کی بہترین وضع اور مقام کا تعین کرنے

سٹی ماحولیاتی جائزے کے موجودہ مطالعے میں ٹرانزٹ کے کئی مواقع کو شامل کرنے  :(HMLRT) ہُوراونٹاریو مین الئیٹ ریل ٹرانزٹ
وپ؛ زیرزمین جارج ون وے لُ -شدہ ُروٹ؛ ایک مین مین الئیٹ ریل ٹرانزٹ کا منظور-کے لیے تجدید کرے گا، بشمول: اصلی ہُوراونٹاریو

کے مجوزہ مقام اور  CFIسرنگوں کے انتخابات؛ اور جہاں ممکن ہو، ڈأون ٹأون ری امیجنڈ کے لیے بہتر سڑکوں کے عناصر کا انضمام۔ 
روٹس کی  LRTکے مجوزہ مقام سے  CFIروٹ کا امکان شامل ہے۔  LRTتعمیر میں مین اسٹریٹ نارتھ رائیٹ آف وے کے اندر ایک 

 ں پڑے گا۔وضع پر اثر نہی

 لنک

 :تصوراتی ویڈیو ڈأون ٹأون برامپٹن کی توانائی کو سامنے النا 

 اقتباس

پرجوش اور برامپٹن کے لیے کایا پلٹنے والے اقدامات ہیں۔ یہ کونسل کی ترجیحات اور ہی پیش رفتیں بہت "آج کے تمام فیصلے اور متعلقہ 
ایک مزید مربوط شہر کے لیے ہمارے شہریوں کی جانب سے شریک کیے گئے ویژن کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہیں۔ ریئرسن اور 

قع سے بھرپور ایک شہر کی تعمیر میں سرمایہ کاری ہے، جو ایک مضبوط الگوما یونیورسٹیوں کے ساتھ ہماری مسلسل شراکت داریاں موا
 "گا۔معاون ہو  ے لیےتخلیقی، جدت پسند اور کارجوبانہ ماحول ک

 میئر پیٹرک برأون       -
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کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے  70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 
ختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ا

 فیس بک ،ٹوئٹر ی کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سےرکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت دار
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر رابطہ کریں۔ انسٹاگرام اور

 
  

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال
 میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹکوآرڈینیٹر، 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

