
 

 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

  

 برامپٹن کو شہری ڈیزائن کی منصوبہ بندی میں قومی حسن کارکردگی کے لیے تسلیم کر لیا گیا 
 

( کی جانب سے منصوبہ بندی  CSLAسٹی آپ برامپٹن کو کینیڈین سوسائٹی آف لینڈ سکیپ آرکیٹیکٹس ) – (2021اپریل  26برامپٹن، آن )
سے نوازا گیا  ایوارڈ آف ایکسیلنسجمع کروانے پر  "اپ ٹأون برامپٹن ٹرانزٹ اوریئنٹڈ کمیونٹیز ٹول کٹ"اور تجزیہ کے زمرے میں اپنی 

 ہے۔
 

ربن لینڈ انسٹیچیوٹ آف ٹورانٹو ڈسٹرکٹ کونسل کے ساتھ اشتراک میں یہ  برامپٹن کی اربن ڈیزائن ٹیم نے ٹورانٹو اسکول آف سیٹیز اور ا 
پراجیکٹ بنایا۔ "اپ ٹأون برامپٹن ٹرانزٹ اوریئنٹڈ کمیونٹیز ٹول کٹ" شہر کو بڑھانے کے ایک اشتراک پر مبنی ماڈل کے بارے میں تحقیق  

 وں کے درمیان زیادہ مطابقت کو ممکن بناتا ہو۔کرتی ہے، جو سرکاری شعبے، نجی شعبے، غیر منافع بخش اور مقامی کمیونٹی 
 
میں چلنے کے قابل کمیونٹیاں سفر کرنے اور کار  منٹ  20گھنٹے کے شہر" کی قدر سامنے التی ہے، جہاں  26اپ ٹأون ماڈل ایک " 

"اضافی گھنٹے" فراہم کرے۔ یہ  جو ہر روز معیار زندگی اور پیداواریت کو بہتر کرنے کے لیے   –رکھنے کے زیادہ خرچ کو کم کرتی ہوں 
نیوٹرل مستقبل کی جانب  -ماڈل اعٰلی معیاری نوکریاں اور مالزمتیں پیدا کرنے میں بھی معاونت فراہم کرتا ہے اور شہر کو ایک کاربن

 بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ 
 

کی جانب سے قومی ایوارڈ نوازا گیا۔ یہ    CSLAاس مہینے کی ابتداء میں منعقد ہونے والی ایوارڈز کی ایک تقریب میں، چودہ پراجیکٹس کو 
ایوارڈ یافتہ پراجیکٹ وہ مختلف اقسام کی چیزیں ظاہر کرتے ہیں، جو لینڈ اسکیپ آرکیٹیکٹس کر سکتے ہیں اور یہ کہ وہ ہماری رہنے، کام  

 کرنے اور کھیلنے کی جگہوں کی شکل بدلنے میں کیسے مدد کر رہے ہیں۔
 

تھی۔   72آرکیٹیکٹس کی ایک قومی جیوری کی جانب سے منتخب کیا گیا۔ جمع کروانے والوں کی تعداد   جیتنے والوں کو لینڈ اسکیپ
 جیروررز کی جانب سے الگو کی گئی شرائط میں شامل تھیں: 

 
 لینڈ اسکیپ آرکیٹیکچر کے فن کی گہری سمجھ اور ترکیب اور تفصیل پر توجہ کا مظاہرہ؛  •
 الٔو، نئی سمتوں یا نئی ٹیکنالوجی میں حسن کارکردگی ظاہر کرنا؛قیادت، پراجیکٹ مینجمنٹ، کام کے پھی   •
 تصورات، طریقوں، مواد یا نفاذ میں جدت؛   •
 متعلقہ پیشوں، کالئینٹس اور عوام کے درمیان اس شعبے کا فروغ؛ اور   •
 مثالی ماحولیاتی اور/یا سماجی آگاہی کا مظاہرہ۔ •

 
 اقتباسات  
 

"برامپٹن ایک آگے کا سوچنے واال مواقع کا شہر ہے اور ہم متنوع، صحت بخش اور مکمل کمیونٹیوں کے لیے اسمارٹ منصوبہ بندی کے  
منٹ کے اندر چلنے کے قابل   20راستے کی قیادت کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ میں اپنی اربن ڈیزائن ٹیم کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے 

 ے بنانا جاری رکھا اور اپ ٹأون برامپٹن کی توانائیوں کو استعمال میں النے کا طریقہ سامنے الیا۔" کمیونٹیوں کے لیے منصوب 
 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
 

ریجنل ٹرانسپورٹیشن پالن اور برامپٹن آفیشئل پالن میں گیٹ وے موبیلٹی ہب کے   2041کا اسٹیلز اسٹاپ میٹرولنکس  LRT"ہور اونٹاریو 
طور پر زیر توجہ ہے۔ یہ تقرر بلند کثافت کے ساتھ بڑھوتری اور سفر کے مختلف طریقوں کے لیے ڈیزائن میں توجہ دیے جانے میں  

فراسٹرکچر۔ اگر اس عالمی وباء نے ہمیں کوئی چیز سکھائی ہے، معاونت کرتا ہے، بشمول پیدل چلنے اور سائیکل چالنے کا اعٰلی معیاری ان 
تو وہ یہ کہ ہمیں بدلتے ہوئے رویوں کے ساتھ الزمی طور پر مطابقت پیدا کرنی چاہیے۔ اپ ٹأون کو ٹرانزٹ کے مطابق ڈھلی ایک کمیونٹی 

 ہے۔" میں بدلنا ہمارے رہائشیوں، کاروباروں اور مقامی اہم فریقین کے لیے بہترین عمل 
 

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

"سٹی میں، ہم ایسی رہنے کے قابل، صحت بخش اور مکمل کمیونٹی کی تشکیل کی منصوبہ بندی کے لیے وقف ہیں، جو ہمارے رہائشیوں  
کے خیاالت اور ضروریات کی عکاسی کرتی ہوں۔ اس باوقار ایوارڈ پر ہماری اربن ڈیزائن ٹیم کو مبارک ہو۔ اپ ٹأون میں شاپرز ورلڈ  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Documents/Uptown%20Brampton%20Transit-Oriented%20Communities%20Toolkit%20-%20FINAL.pdf
https://www.csla-aapc.ca/awards/awards-excellence-2021-winners


 

 

القے کو ٹرانزٹ کے مطابق ڈھلی ایک کمیونٹی میں بدلنے کے لیے سرمایہ کاری کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم  سائیٹ برامپٹن کے اس ع
 کرتی ہے۔" 

 
 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن   -

 
-30- 

 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی  ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں

محفوظ، قابل دوام اور   جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 ڈوگال مونیکا 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

uggal@brampton.caMonika.D |3426 -874-905 
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