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روٹ کی منظور دے دی ہے جبکہ ڈأون ٹأون ری امیجنڈ کو التوا میں ڈال  LRTکونسل نے مین اسٹریٹ پر 
 دیا گیا ہے

 
( کو LRTورک پالن کے ایک حصے کے طور پر مین اسٹریٹ پر الئیٹ ریل ٹرانزٹ )کونسل نے برامپٹن ٹرانزٹ نیٹ  -برامپٹن، آن 

 ( پروجیکٹ کو مٔوخر کر دیا گیا ہے۔DRترجیح دینے کی آج منظوری دے دی ہے جبکہ ڈأون ٹأون ری امیجنڈ )
 

LRT کی شہ سرخیوں میں شامل ہیں: کی حرکت پذیری 

  برامپٹنLRT مین  -ایکسٹینشن اسٹڈی پر نظرثانی کرنا اور اصلی ہورونٹیریوLRT  ،انوائرنمنٹ اسیسمنٹ میں مطلوبہ تبدیلیاں کرنا

 پر ایک مطالعہ کا انعقاد کرنا اور اس  زیر غور النا کو بشمول ایک انڈرگرأونڈ سرنگ بنانے کے منصوبے

 ( کینیڈی روڈ اور میک الفِلن روڈ کے لیے بس ریپڈ ٹرانزٹBRT کو بطور ٹیکنالوجی استعمال کرنا اور ان متوازی راستوں کو )

 یا جنوب مزید وسیع کرنے پر غور کرنا بجانب شمال اور/

  مین اسٹریٹ پر برامپٹن گو اسٹیشن تا میفیلڈ روڈ تک ریپڈ ٹرانزٹ کے آپشنز کا مطالعہ کرنا، جیسا کہ ٹرانسپورٹیشن اینڈ ٹرانزٹ

 ز کیا گیا ہے( میں تجویTTMPماسٹر پالن )

 ڈأون ٹأون موبیلٹی ہب کے حوالے سے عمل درآمد کی حکمت عملی کی نشاندہی کرنا 

  
DR ذیل پروجیکٹ کو کئی وجوہات کی بناء پر التوا میں ڈاال جا رہا ہے، بشمول: 

  تخمینہ شدہ اخراجات سے زیادہ موصول ہوئی ہے بولیٹینڈر کی 

 تعمیر کے حوالے سے غیر یقینی صورت حال یوٹیلیٹیز اور ایک انڈر گرأونڈ چینل کی 

 ڈأون ٹأون کور میں ترقیاتی منصوبہ جات کے نئے مواقع 

 یونیورسٹی کے لیے صوبائی مالی امداد کی منسوخی کی وجہ سے ڈأون ٹأون کور کے پروجیکٹس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں 

  کونسل کے سابقہ فیصلے کے مطابقDR  کا موجودہ ڈیزائنLRT ٔون مین اسٹریٹ کی راہ میں حائل ایک رکاوٹ ہےڈا 

نے اتفاق "میئر پیٹرک برأون نے کہا کہ "مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ٹیکس دہندگان کو ان کے پیسے کا نعم البدل دینے کے لیے کونسل  
قہ ہدف میں ایک جدید اور مٔوثر ویژن میں مذکور شدہ ہمارے متف 2040انہوں نے مزید کہا کہ "برامپٹن کے لیے رائے کا اظہار کیا ہے۔ 

LRT  شامل ہے۔ اس سے ہمیں یہ یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ برامپٹن مستقبل میں ایسی قومی اور عالمی سطح کی تنظیموں کو اپنی
لیے ہمیں  یعنی وہ چیز جو برامپٹن کو خوشحال بنانے کے -ریجن میں سرمایہ کاری کی خواہشمند ہیں  GTAجانب راغب کر سکے گا جو 

 چاہیے ہے۔ ڈأون ٹأون ری امیجنڈ میں وقفہ کرنے سے ہم اس بات کو یقینی بنا سکیں گے کہ ہم ہر کام پہلی مرتبہ ہی بہترین طریقے سے کر
 سکیں اور ایک مٔوثر اور ذمہ دارانہ طریقے سے آگے بڑھ سکیں"۔

 
ایک اچھا موقع ہو گا کہ ہم ڈأون ٹأون میں منصوبہ شدہ تمام پروجیکٹس  ہیری شلینج، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر کا کہنا ہے کہ "یہ ہمارے لیے

ن کا دوبارہ بغور جائزہ لے سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہم آنے والی کچھ ترغیبات کے لیے سرگرم ہو رہے ہیں اور اب ہم اپنے ڈأون ٹاؤ 
 ابق بہترین منصوبہ بندی کرنے کے قابل ہیں"۔کے مط طریقہکی تجدید کے عزم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہولسٹک 

 
ر مستقبل کی کچھ ترغیبات میں شامل ہیں ڈأون ٹأون ٹرانزٹ ٹرمینل کو ممکنہ طور پر دوبارہ ترقی دینا اور ہیریٹیج تھیٹر بالک اور سائب

 سیکورٹی کے لیے ایک مرکز کا قیام عمل میں النا۔
 
 
 
 
 
 

 موجودہ ترغیبات میں شامل ہیں: 

 سنٹر فار انوویشن 

  سے آغاز کے ساتھ سائبر سیکورٹی پر دو کورس( 2019دی چینگ سکول آف کانٹینوئنگ ایجوکیشن )جنوری 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/University/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Pages/Business-Headline-Article.aspx/198/?utm_source=December+2018+EDO+E+Newsletter&utm_campaign=November+2018++E-newsletter&utm_medium=email


 

 

 (2019نکیوبیٹر ہب )متوقع طور پر آغاز موسم بہار ایک نئی پائیلٹ ا 

 الگوما یونیورسٹی میں توسیع 
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کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

ا ہے۔ ہم می کامیابی کو بڑھاتعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع 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

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔  انسٹاگرام اور ،فیس بک ،ٹوئٹر شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیگا ڈُوگل
 کوآرڈینٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکشن
 سٹی آف برامپٹن 

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