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 عمل کا آغاز کر دیاتخلیق کے کی  وژن نے مستقبل کے لیے تیار شہر کےبرامپٹن 

 

کے لیے شہری عالقے کی منصوبہ بندی اور کرنے سٹی آف برامپٹن نے شہریوں کے ساتھ مشاورت کی قیادت  –برامپٹن، آن 

اتھ سالوں کے دوران بڑھوتری کے س 25بلدیاتی انتظام میں کینیڈا کے دو رہنما افراد کی خدمات حاصل کی ہیں، جس سے اگلے 

 ۔پر عمل درآمد کیا جائے گاقیام  شہر کے لیے ایک جامع نظریے کے

 

یل لپمنٹ سروسز کے طور پر رکھا گیا ہے۔ وہ ریجن آف پ  یوپلیننگ اینڈ ڈو شہر کے کمشنر آف ک (Rob Elliott) ٹراب ایلیو

لپمنٹ سروسز کے طور پر خدمات انجام دی ہیں، یوحالیہ ترین طور پر ڈائریکٹر آف ڈسے سٹی میں آ رہے ہیں، جہاں انہوں نے 

لیوں کی منصوبہ بندی اور نفاذ سنگ اور شہری ترقی میں معاونت کے لیے حکمت عمں وہ صحت مند کمیونٹیوں، سوشل ہاو  جہا

ٹ نے ریجن میں فنانس، ومیں مدد کر رہے تھے۔ برامپٹن میں مضبوط جّڑوں کے ساتھ ایک قابل اعتماد رہنما کے طور پر، ایلی

ثر اور نتائج پر مرکوز ٹ یمیں صحت اور کامیابی ثابت کی ہے۔ برامپٹن کی اپنی بنانے میں  منصوبہ بندی کے شعبہ جات میں مو 

اور مقامی اور عالقائی فریقین اور شراکت داروں کے ساتھ ان کے قائم بوجھ ضروریات کے متعلق ان کی پیدائشی سمجھ  فردمن

 مئی کو ہو گا۔ 15شدہ تعلقات انہیں شہر کے لیے ایک محور کن اضافہ بناتے ہیں۔ ان کا پہال دن 

 

، کو بھی شہرت یافتہ ہیںبین االقوامی ت کے حامل شہری معامالت میں ایک اعلی بصیر، (Larry Beasley) لیری بیسلے

"مستقبل کے لیے تیار" ایک نظریہ، جو برامپٹن کو شمالی امریکہ میں شہری منصوبہ بندی اور ڈیزائن میں رہنما بنا دے گا، تیار 

   رکھا گیا ہے۔کرنے کے لیے فراہم معاونت  وٹ کوکرنے کے لیے کمیونٹی کے ساتھ مشاورت کی رہنمائی کرنے کے لیے ایلی

 

 کی فراہم  رہنمائی کے عمل میںچیف پالنر کے طور پر، بیسلے نے اندرونی شہر کی تبدیلی  ایکمیں  (Vancouverوینکوور )

سٹی ماڈلز بنائے۔ ڈیالس، ٹیکساز میں،  د، انہوں نے پوری دنیا میں وژنریکی بنیاد رکھنے کے بع ہے۔ بیسلے اینڈ ایسوسی ایٹس

بدیل کرنے کے ذریعے، انہوں نے ڈیزائن میں بہتری اور استحام کے لیے شہر کا مقام ت حکمت عملی کے وسیلوںتنظیم اور نئی 

میں انہوں نے اربن پلیننگ کونسل کی بنیاد رکھی، جو مشرق وسطی میں منصوبہ  میں مدد فراہم کی۔ ابوظہبی، متحدہ عرب امارات

قومی  ور شہروں اور قصبوں، بشمول ایک نئےیوں میں سے ایک ہے ابندی کرنے والی سب سے تیزی سے بڑھنے والی ایجنس

اور  ینڈنیویاکیم، کینبیرا، سکی۔ انہوں نے ماسکو، روٹرڈفراہم رہنمائی کے عمل میں دارالخالفہ، کے لیے ماسٹر پالنز کی تخلیق 

ایک پروفیسر ہیں اور شہر کی تبدیلی شہروں میں شہری ڈیزائن اور منصوبہ بندی میں قیادت فراہم کی۔ وہ  کینیڈا کے دیگر کئی

 ۔ہیںبھی ایک مصنف ہیں اور آرڈر آف کینیڈا کے رکن موضوع پر کے 

 
شراکت داری ایک مربوطم جڑے ہوئے اور جدت پسند شہر کے طور پر برامپٹن کے مستقبل کے لیے نظریے کی  منفردیہ 

عملی ھ مل کر آگے کے راستے کے تعین کے لیے ایک منصوبے کی تیاری میں پہال مرحلہ ہے۔ اگال مرحلہ کمیونٹی کے سات
 مئی کو کونسل کی کمیٹی کی مالقات پر پیش کی جائیں گی۔ 17منصوبہ کی تیاری ہو گا۔ مزید تفصیالت 

 
 اقتباسات

 
جس کو ہے ایک ایسا شہر بن رہا  بڑی تیزی کے ساتھ"سٹی آف برامپٹن ایک زبردست طریقے سے بڑھوتری کر رہا ہے اور 

 ایک ایسی متنوع کمیونٹی، جس میں مستقبل کے لیے ایک جدت پسند منصوبہ تیار کرتے ہوئے دیکھا جانا چاہیے۔ ٹیم میں شامل 
، بنانے کے لیے ٹیم میں شامل ہونے اور اپنے رفقائے کار، کونسل اور مقامی محسو کریںر کے لیے فخہمارے رہائشی رہنے 

 اعزاز کی بات ہے۔"ایک لیے کمیونٹی کے ساتھ کام کرنا میرے 
ثر 15ٹ، آنے والے کمیشنر آف پلیننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سروسز )وراب ایلی -  (مئی سے مو 
 
 

"میں سمجھتا ہوں کہ برامپٹن میں وہ عناصر موجود ہیں جو اسے مضافاتی کمیونٹیوں کو زیادہ سے زیادہ قابل سکونت، قابل استحام 
نمونہ بنا سکتے ہیں۔ ٹرانزٹ، ایک بین االقوامی ایئر پورٹ کے ساتھ اپنے قریبی ایک اور لچک کے لیے تبدیل کرنے کے لیے 



 
 

 

کے درمیان کینیڈا کے ہائی ٹیک کوریڈور میں اپنے مقام اور  (Kitchener-Waterlooر واٹر لو )نٹو اور کچنفاصلے اور ٹورا
یکہ کے دوسرے شہروں کے لیے ایک ایسا نمونہ اپنی تاریخی کمیونٹی اثاثوں کے ساتھ، سٹی آف برامپٹن کے پاس شمالی امر

  روی کر سکتے ہیں۔"یبننے کے لیے درست عناصر موجود ہیں، جس کی وہ پ
نڈنگ پرنسپل، بیسلے اینڈ ایسوسی ایٹس -   آئی این سی۔ لیری بیسلے،فاو 
 

کو خاطر میں التے ہوئے اپنے مستقبل کہ برامپٹن کو اپنی تاریخ ہے ں اور مالزمین کی رائے سنی و  "ہم نے کونسل، کمیونٹی رہنما
لیے کہ برامپٹن مستقبل کے  لہ ہے جو اس بات کو یقین بنائے گاکے بارے میں بڑا سوچنا چاہیے۔ یہ شراکت داری جیتے کا فارمو

 کر سکتا ہے۔  ہایک تیار شہر ہے، جو قومی اور عالمی پیمانے پر مقابل
 یٹو آفیسر، چیف ایڈمنسٹر(Harry Schlangeہیری شلینج ) -

 

-30- 

 
ایک شدید ارتکاز کے ساتھ مستقبل کے لیے ہم ایک تیار آرگنائزیشن ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، ہمارے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

 راغب کر کے اپنینوجوان اور ہمارا تنوع ہمیں منفرد بناتا ہے۔ ہم کینیڈا کی جدید سپر کوریڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے ہم سرمایہ کاری کو اپنی جانب 
جب بنتے ہیں اور یہاں پر رہائش پزیر  اور کام کرنے والے عالمی ترقی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہم سرگرم اربن سنٹرز بنا رہے ہیں جو مواقع میں اضافہ کا مو 

شہر ہو۔ ہمیں فالو کریں لوگوں کے فخر میں اضافہ کریں گے۔ ہم برامپٹن کو آگے لے کر جا رہے ہیں جو باہم مربوط، جدت پسند، ہمہ جہت اور ایک نڈر 
Twitter اورFacebook یہاں مزید جانیں .www.brampton.ca. 

 

  
 

 

 

 

   

 کنٹیکٹمیڈیا 

 نتالی سٹوگڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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