
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

  تعمیرات  دلکشکی سٹی آف برامپٹن اپنے شہر کی شان و شوکت کو دوباال کرنے کے لیے سٹریٹ سکیپنگ 
 کے ساتھ آگے بڑھے گا

   

سٹی آف برامپٹن اپنے شہر کی تزئین و آرائش کے لیے اہم اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے، برامپٹن  –  ( 2021ستمبر  23برامپٹن، آن )
( کے پہلے مرحلے کے حصے کے طور پر اسٹریٹ کیپنگ کے  IDPکمیٹی آف کونسل نے گذشتہ روز شہر کے انٹیگریٹڈ ڈاؤن ٹاؤن پالن ) 

 دے دی ہے۔ ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کی منظوری  16.6کام میں 

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں بڑی شاندار تبدیلیاں الئی جا رہی ہیں کیونکہ سٹی مقامی ضروریات کو پورا کرنے، معاشی بحالی میں اعانت کرنے، 
مالزمتیں پیدا کرنے اور برامپٹن کے رہائشیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے متحرک اور لچکدار کمیونٹیز کی تعمیر کے لیے  
عوامی مقامات کو نئے سرے سے استوار کرنے اور ان کی تشکیل نو پر غور کر رہا ہے۔ ریجن آف پیل کے ڈأون ٹأون انفراسٹرکچر کے  

کام کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ، سٹی اپنے سٹریٹ کیپنگ کے کام کو آگے بڑھائے گا، جس میں موجودہ فٹ پاتھوں کو پتھر کے  
ر کوئین اور مین اسٹریٹس کی دونوں جانب چوڑے فٹ پاتھوں کے ساتھ سڑکوں کی دوبارہ سرفسنگ کرنا شامل  پیورز سے تبدیل کرنا او

ملین ڈالر کی سرمایہ کاری تجارتی سرگرمیوں، پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کے لیے شہر میں معیاری   16.6ہے۔ یہ تقریبا 
جگہیں بنانے اور ایٹوبیکوک اور فلیچرز کِریکس کے درمیان فعال روابط استوار کرنے کے عالوہ ڈأون ٹأون کے مرکز میں پیدل چلنے  

 والے لوگوں کے لیے کشش کا باعث بنے گی۔ 

کیپ مینوئل تیار کرے،  س کی منظوری کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک ایسا ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن سٹریٹ IDPعملے کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 
 جو ڈأون ٹأون برامپٹن کے اندر متنوع مقامی آبادی کو آگاہ رکھے گا۔

  8ویشنز کے لیے ترقیاتی مواقع کا مطالعہ کرنے کے لیے  عالوہ ازیں، عملہ ڈأون ٹأون میں عارضی اور طویل مدتی شہری ڈیزائن ایکٹی 
ہفتوں پر مشتمل ایک اربن ڈیزائن ایکٹیویشن حکمت عملی کا انعقاد بھی کرے گا۔ اس منصوبے کے دائرہ کار میں شامل ہیں، ڈأون ٹأون سے  

، سیمی ماؤنٹ ایبل  کی تنصیباتنڈ سکیپنگ کی اشیاء مین اسٹریٹ پر وقف شدہ بائیک لینز بنانا، سائیڈ واکس پر قابل منتقلی پالنٹرز اور لی 
کربز بنانا، کراس واکس پر اسٹریٹ کی عالمات اور راستہ تالش کرنے کے نشانات، اور مستقبل میں ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے فائبر آپٹکس  

 نہیں۔کی وسیع گنجائش رکھنے کے لیے تعمیرات کے اندر اضافی نالیوں کی تنصیب، مگر یہ ان تک محدود 

کے اوائل تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ برامپٹن کی ڈاؤن   2023سٹی انجینئرنگ ڈیزائن پر فوری طور پر کام شروع کر سکتا ہے اور یہ 
وباء سے  شدید طور پر متاثر ہوئی ہے اور سٹی ان کی راہ میں حائل  رکاوٹوں کو کم از کم کرنے اور   19-ٹاؤن کاروباری کمیونٹی کووڈ

 ی بحالی میں مدد فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔ ان کی معاش

سٹی، ڈأون ٹأون کی چمک دمک کی دوبارہ بحالی کے لیے قلیل مدتی حکمت عملیوں کا تعین بھی جاری رکھے ہوئے ہے جس پر اگلے دو  
برامپٹن اور شہر میں موجود  سال کے اندر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ کمیٹی نے اپنے گزشتہ روز کے اجالس میں سٹی کے ڈأون ٹأون 
کی مشاورت سے   STEPSاپنے ملکیتی سٹوروں کے سامنے اور کوئین اسٹریٹ ایسٹ پر موجود اپنے ملکیتی ٹریفک کنٹرول باکسز پر 

تیار اور تجویز کردہ تصویری خاکوں کی تنصیب کی منظوری دی ہے۔ برامپٹن میں فنون و ثقافت کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے،  
 www.brampton.ca :الحظہ کریںم

   انٹیگریٹڈ ڈأون ٹأون پالن کے بارے میں

IDP  اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کو باہم مربوط  جو ڈأون ٹأون برامپٹن کی کئی جاری ترغیبات   –ہمارے کام کا ایک الئحہ عمل ہے
تک مستقبل کی ترقی اور حکمت عملی کے ساتھ سرمایہ کاری میں ایک رہنماء کا کردار ادا   2051کر رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ 

 کرے گا۔ 

IDP  کے رہنماء اصولوں میں شمولیت، اختراع اور دوام شامل ہیں۔ اس سے بنیادی ڈھانچے کی اپ گریڈیشن، اربن ڈیزائن کی تیاری، زمین
جو برامپٹن کو ایک اہم معاشی محرک، عالقائی   -کے موزوں استعمال اور مداخلتوں کے پروگراموں کو باہم مربوط کرنے میں مدد ملے گی 

 یک اختراعی ڈسٹرکٹ کے مقام پر کھڑا کر دے گا۔ثقافتی مرکز اور ا

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Welcome.aspx


 

 

IDP :کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں www.brampton.ca/IDP 

 
 اقتباسات 

  
ے لیے کام کر رہے ہیں اور سٹی کے انٹیگریٹڈ ڈاؤن "ہم ڈأون ٹأون برامپٹن کی صالحیتوں کو سامنے النے اور اس کو تقویت پہنچانے ک 

ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی منظوری   16.6ٹاؤن پالن کے پہلے مرحلے کے حصے کے طور پر سٹریٹ سکیپنگ کے کام کے لیے 
شگوار مقام کی تخلیق  سے، ہم ایک معیاری شہری مقام اور ڈأون ٹأون کے مرکز میں پیدل چلنے والے افراد کے لیے ایک بہترین اور خو 

کی جانب ایک اور قدم آگے بڑھیں گے۔ میں ڈأون ٹأون برامپٹن کو اپنے رہائشیوں، کاروباری اداروں اور وزیٹرز کے لیے ایک متحرک اور  
 " لچکدار کمیونٹی میں تبدیل ہوتا دیکھنے کا منتظر ہوں۔ 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

وباء کی وجہ سے شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں اور ہم معاشی بحالی کے سفر میں ہر ممکن طریقے   19-ووڈ "ہمارے شہر کے کاروبار ک
سے ان کی مدد کرنے کے لیے پُرعزم ہیں۔ سٹریٹ سکیپنگ کا یہ پروجیکٹ، ڈأون ٹأون کی بہتری کے لیے قابل تعریف قلیل مدتی حکمت  

القائی ثقافتی مرکز اور اختراعی ڈسٹرکٹ کے طور پر ایک شاندار مقام دینے کا کام  عملیوں کے ساتھ، برامپٹن کو ایک معاشی محرک، ع
رے  کرے گا۔ ہم ان فوائد کے منتظر ہیں جو انٹیگریٹڈ ڈاؤن ٹاؤن پالن ہمارے ڈأون ٹأون، رہائشیوں اور مقامی کاروباری اداروں کو فراہم ک

 گا۔"

 چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن : 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

"سٹی کی جانب سے، ہم اپنے ڈأون ٹأون کو بہتر بنانے اور اپنے رہائشیوں کے رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے مکمل کمیونٹیز بنانے 
عوامی فن پاروں کی زیبائش اور اربن  کے لیے پرعزم ہیں۔ اپنے انٹیگریٹڈ ڈاؤن ٹاؤن پالن کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے عالوہ 

ڈیزائن ایکٹیویشن حکمت عملی جیسے قابل قدر اقدامات کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے، ہم مالزمتیں پیدا کرنے، معاشی بحالی کو تقویت  
کر کے انہیں ایک   پہنچانے اور اپنے رہائشیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے عوامی مقامات کی ازسر نو آرائش و زیبائش

 نئی اور دلکش وضع قطع میں تعمیر کر رہے ہیں۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -

کی جانب سے، ہمیں ڈأون ٹأون برامپٹن کے لیے بحالی اور تعمیر نو کے انتہائی اہم عملی منصوبوں اور خاکوں   BIA"ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن 
ہمیں پورا یقین ہے کہ شہری منصوبہ بندی اور شہری ڈیزائن کے ہمارے ماہرین،   ہت خوشی محسوس ہوئی ہے۔ کے بارے میں جان کر ب 

 بحالی کے اس بھرپور منصوبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے، جیسا کہ  کمیٹی آف کونسل میں گزشتہ روز پیش کیا گیا تھا۔" 

 BIAکیری پرسیوال، چیئر، ڈأون ٹأون برامپٹن،  -

، سٹی آف برامپٹن اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کے ابھرتے ہوئے کلچرل ہب اور انوویشن ڈسٹرکٹ پر اس سرمایہ کاری  BIAبرامپٹن  "ڈاؤن ٹاؤن 
  کی قیادت کرنے کے لیے، کونسل کا شکریہ ادا کرتا ہے، جس سے ڈأون ٹأون برامپٹن کی حقیقی صالحیتیں نکھر کر سامنے آئیں گی۔"

 BIAو ڈائریکٹ، ڈأون ٹأون برامپٹن سُوزی گوڈفرائے، ایگزیکٹ  -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا 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
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca ط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے پر مربو انسٹاگراماور  فیس بک

 

http://www.brampton.ca/IDP
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


 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

