
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

 تبدیلی کے حوالے سے رہائشیوں کو   میںایریا  سٹیلیز برامپٹن کے ہورونٹیریو 
 ورچوئل ٹأون ہال میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے   

 
 سٹیلیزرہائشیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ٹرانزٹ اوریئنٹڈ کمیونٹیز اور اپ ٹأون برامپٹن ہورونٹیریو  -( 2020ستمبر  28برامپٹن، آن )

  6اکتوبر کو شام  30مورخہ  ں مزید جاننے کے لیے بروز جمعراتایریا )جسے مقامی طور پر شاپرز ورلڈ بھی کہا جاتا ہے( کے بارے می 
 ورچوئل ٹأون ہال میں شرکت کریں۔ بجے تک منعقد کیے جانے والے  8:30تا 

 
اربن لینڈ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے سٹی آف برامپٹن، سٹی آف ہیلیسنکی، گرین برگ کنسلٹینٹس اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو سکول آف سٹیز  

منٹ واک ایبل نیبرہوڈ" میں تبدیلی کے اس   20کے اشتراک سے منعقد کیے جانے والے اس ورچوئل پروگرام میں اپ ٹأون شاپرز ورلڈ کی "
پرجوش منصوبے کے حوالے سے شہریوں کو اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین کے قیمتی خیاالت سننے کا موقع میسر آئے گا اور  

ندان دوستانہ، صحت مندانہ وہ ان سے سواالت بھی پوچھ سکیں گے۔ تبدیلی کے بعد یہ ایک انتہائی کثیف، متعدد پہلؤوں سے قابل استعمال، خا
 اور نقل و حمل کے ذرائع سے قریب تر مرکز کی شکل اختیار کر لے گا۔ 

 
 قابل ذکر مقررین میں شامل ہیں: 

 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  •

 ؛ چیئر، پالننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ، سٹی آف برامپٹن4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز  •

 نو، ڈائریکٹر آف سٹی پراسپیریٹی انڈیکس، یو این ہیبیٹیٹ   ایڈوریڈو موری  •

 عزت مآب ِکنگا ُسرما، ایسوسی ایٹ منسٹر آف ٹرانسپورٹیشن، اونٹیریو منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن •

 (RioCan REITجوناتھن ِگٹِلن، چیف آپریٹنگ آفیسر، ریوکین ریٹ ) •

 انوائرنمنٹ، سٹی آف ہیلیسنکی اینی سنیماکی، ڈپٹی میئر آف اربن   •

 جانی مولیس، ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز، سٹی آف ہیلیسنکی •

 ویونے ییونگ، منیجر آف ارب ڈیزائن، سٹی آف برامپٹن  •

 کین گرین برگ، پرنسپل، گرین برگ کنسلٹینٹس •

 ماٹی سائیمیاٹاکی، یونیورسٹی آف ٹورانٹو سکول آف سٹیز •

 ننگ، سٹی آف برامپٹنبوب بجرکے، ڈائریکٹر آف پالیسی پال •

 رچرڈ فارورڈ، کمشنر، سٹی آف برامپٹن  •

 RioCAN REITآف ڈیویلمپنٹ،  SVPاینڈریو ڈنکن،  •

 ڈاکٹر الرنس لوہ، میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ، پیل پبلک ہیلتھ •

 ڈیوو کیپل، چیئر، نیو برامپٹں    •

 ٹورینٹو  ULIرچرڈ جوائے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر،  •

 ٹورینٹو ULIایما ویسٹ، چیئر  •
 

 ہو سکتے ہیں۔ یہاں رجسٹرشہری ٹأون ہال کے لیے 
 

 اپ ٹأون برامپٹن کے بارے میں  
کی مدت کی ترجیحات پر مزید عمل درآمد کو تقویت   2022تا  2018ویژن اور کونسل کی   2040اپ ٹاؤن فریم ورک پالن، برامپٹن 

پہنچائے گا، جس کا مقصد نجی سرمایہ کاری کو اپنی جانب راغب کرنا اور  اپ ٹأون کے عالقے کو ایک ٹرانزٹ اوریئنٹڈ کمیونٹی میں 
ہ تبدیلی ٹرانسپورٹ کے موجودہ  تبدیل کرنا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل میں کئی بڑے ڈیویلپرز نے بہت دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور ی 

انفرااسٹرکچر، عوامی نقل و حمل تک رسائی کے نظام اور پُرکشش عوامی مقامات تک رسائی کو پورے عالقے میں باہم مربوط کر کے  
 گاڑی کے ذریعے سفر کے موجود انتظامات کو تبدیل کر دے گا۔ 

 
 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Pages/Welcome.aspx


 

 

 
میں پایہ تکمیل کو   2024منٹ کی پیدل مسافت جو  5الئٹ ریل ٹرانزٹ اسٹیشن سے  –ہورونٹیریو اور سٹیلس کے انٹرسیکشن پر واقع ہے

جس سے شاپرز ورلڈ اربن کمیونٹی ہب کی وجہ سے شہری ہمسائیگی کے کلیدی مراکز ایک مرکزی مقام پر میسر آ جائیں  -پہنچے گی 
 قے کو حقیقی ٹرانزٹ پر مبنی کمیونٹی میں دوبارہ تبدیل کر کے، گے۔ اپ ٹاؤن کے مرکزی عال

 
برامپٹن کے رہائشیوں کے معاشرتی و جسمانی روابط میں اضافہ ہو گا، انہیں انداز زندگی کے لیے سازگار شہری ڈیزائن میسر ہو گا،   

 ی۔ آلودگی میں کمی واقع ہو گی اور اس کے عالوہ معاشی بڑھوتری سے مالزمت پیدا ہوں گ
 

 اقتباسات 
"برامپٹن مواقع پیدا کے بارے میں پیشگی سوچ رکھنے واال ایک شہر ہے اور ہم ایک متحرک، صحت مندانہ اور کلی طور پر مکمل  
معاشرے کے لیے سمارٹ منصوبہ بندی کی راہ پر گامزن ہیں۔ میں تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپ ٹاون برامپٹن  

منٹ چلنے کے قابل کمیونٹیوں کے بارے میں جانیں اور ہم اس حوالے سے بھی آپ کے خیاالت جاننا  20میں حصہ لیں اور  ورچوئل ایونٹ 
چاہتے ہیں کہ آپ اس عالقے کو کیسا بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب مل کر ہی اپ ٹأون برامپٹن کی صالحیتوں کو نکھار کر سامنے  

 ال سکتے ہیں۔"
 پٹن برام  آف  سٹی میئر، برأون، پیٹرک -

 
  کے ٹی  آر ایل  ہورونٹیریو پر  طور کے  ہب  موبیلٹی وے گیٹ میں پالن آفیشئل  برامپٹن اور پالن ٹرانسپورٹیشن ریجنل  2041 "میٹرولنکس

  کے ذرائع متعدد کے سفر  اور ہے گیا رکھا سازگار  لیے  کے  بڑھوتری  کثیف و  بلند کو منصوبے  اس  ہے۔ گیا الیا غور  زیر  کو اسٹاپ اسٹیلز
  بطور  کو بنانے انفراسٹرکچر کا معیار  اعلی   لیے کے  چالنے  سائیکل  اور چلنے  پیدل میں اس اور  ہے، گئی دی  توجہ  خصوصی پر ڈیزائنوں
  کے رویوں ہوئے بدلتے اور  چیلنجز  نئے ہمیں کہ یہ  وہ  تو ہے، سکھائی چیز  کوئی ہمیں نے وباء عالمی اس  اگر ہے۔ گئی دی  اہمیت  خاص
 "  ہے۔  پسندانہ حقیقت  پر  طور مکمل  کام کا بنانے سازگار  لیے  کے  حمل و  نقل  کو أونٹ  اپ چاہیے۔ کرنی  پیدا مطابقت پر طور   الزمی ساتھ

 ؛ چیئر، پالننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ، سٹی آف برامپٹن4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز  -
  

  حاصل رہنمائی  مکمل کی پالن امپلیمینٹیشن ہب کمیونٹی اربن کو  منصوبے ہوئے  ابھرتے  کے ہب اربن میں  عالقے مرکزی  کے  ٹأون "اپ 
 دونوں انسانی اور معاشی ہمیں احساس  کا فوائد  والے  ہونے حاصل  سے  عملیوں حکمت والی  کرنے ہمکنار سے  کامیابی کو  مقامات  ان ہے۔
  اقدامات دوست  ماحول اور  ناکر پیدا آہنگی ہم معاشرتی النا، بہتری میں  عامہ صحت  کرنا، پیدا مالزمتیں ہیں شامل  میں اس  ہوگا۔ سے لحاظ 
  تعاون مزید  پر منصوبے  دلچسپ  اس  اور رکھنا وابستہ  سے   منصوبے اس کو  لوگوں کے برامپٹن ایونٹ  ورچوئل  یہ ترقی۔  فہم  قابل  تحت کے
 ہے۔"  موقع  زبردست  ایک کا  دینے ترغیب کی

 برامپٹن آف سٹی ڈیویلپمنٹ، اینڈ  پالننگ چیئر، وائس ؛ 8 اور 7 وارڈز  کونسلر، ریجنل  فورٹینی، پیٹ -
 
"سٹی کی جانب سے ہم ایک ایسے مکمل معاشرے کی تشکیل کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے وقف ہیں جو رہنے کے قابل، صحت مندانہ  

اور  ہمارے رہائشیوں کے نظریات اور ضروریات کی عکاسی کرتا ہو۔ اپ ٹاون برامپٹن ورچوئل ٹاؤن ہال، برامپٹن کے شہریوں کو اپ  
ٹاؤن برامپٹن کے حوالے سے سٹی کے منصوبوں کے بارے میں مزید جاننے کا موقع فراہم کرے گا، وہ عملے سے سواالت پوچھ سکیں 
گے اور اس حوالے سے اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کر سکیں گے کہ اس عالقے کو نقل و حرکت کے سازگار ذرائع کی حامل کمیونٹی کے  

 چاہیے۔"طور پر کس طرح تیار کیا جانا  

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

"اگلے کئی سال ہمارے خطے کی بڑھوتری کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ عوامی پالیسی سازوں، صنعت اور مقامی کمیونٹیز  
کو آگے بڑھانے کے لیے ایک رہنے کے   کی جانب سے ایک مثبت قیادت کے ذریعے ہمیں ترقی کے جدید اور ذمہ دارانہ انداز کے نفاذ

قابل، مساوی، متنوع اور جامع نظریات کی حامل سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ برامپٹن کا فعال نقطہ نظر اس راہ پر چلنے  
ایسے ایوینٹس اس  میں ہمارے لیے ممد و معاون ہے اور اس جیسے ایوینٹس تعاون کی فضاء کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ 

 موضوع پر ایک وسیع انداز میں بات چیت کے عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں کہ ہم اپنے خاندانوں کے لیے کس قسم کے شہر چاہتے ہیں۔"
  رچرڈ جوائے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اربن لینڈ انسٹیٹیوٹ، ٹورینٹو  -

نے کے لیے انتہائی خوش اور پرجوش ہیں۔ تیز بڑھوتری کی وجہ سے  "ہم گریٹر ٹورینٹو ایریا میں ترقی کے اس بحث مباحثے میں حصہ لی  
کرنے کے لیے ہم میں جوش و جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ میری   سازی  ہیلیسنکی کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، مگر اپنے مستقبل کی منصوبہ

خواہش ہے کہ یہ بحث مباحثہ نتیجہ خیز ثابت ہو اور واقعتًا امید کرتی ہوں کہ ہیلیسنکی کا تجربہ برامپٹن کے نئے اپ ٹاون اربن ہب کے  
 منصوبوں میں بہتری النے میں مفید ثابت ہو گا۔" 

  ہیلیسنکی اور چیئر آف اربن انوائرنمنٹ اینی سنیماکی، ڈپٹی میئر، سٹی آف  -



 

 

ویژن کی تکمیل کے لیے ایک پر جوش قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار  بیٹھا   2040"شاپرز ورلڈ کا موقع آنے پر، برامپٹن اپنے طے شدہ 
جوار کے مقامات کی تعمیر  ہے۔ سٹیلیز اور ہورینٹیریو/مین اسٹریٹ کے پاس الئیٹ ریل کی متوقع آمد کے ساتھ پیدل چلنے کے قابل قرب و 

منٹ کے ٹرانزٹ پر مبنی نقطہ نظر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سٹی، ریجن اور صوبہ کے تعاون سے چھ بڑے ڈیویلپرز اس   20اور 
ی کے  میونسپیلٹ  GTAیہ اقدام ایک نسبتًا نئی، متحرک اور تیزی سے بڑھتی ہوئی   منصوبہ پر عمل درآمد کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔

  لیے زیادہ پائیدار، جامع اور خوشحال مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔"
 کین گرین برگ، پرنسپل آف گرین برگ کنسلٹینٹس -

 
-30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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