
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 
 

 سٹی آف برامپٹن پہلی بار اپنا پارکنگ پالن تیار کر رہا ہے 

 
 رہائشیوں، کاروباروں اور مقامی اسٹیک ہولڈرز کو اپنی قیمتی آراء دینے کی دعوت دی جاتی ہے 

  

چونکہ سٹی آف برامپٹن تیزی سے بڑھ رہا ہے، لٰہذا شہر میں لوگوں کی نقل و حمل کے طریقوں میں بھی  – (2022جنوری  5برامپٹن، آن )
مسلسل تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی کو بہتر بنانے، پارکنگ کے وسائل کو منتظم کرنے اور رہائشیوں اور  

ا کرنے میں مدد کے لیے، سٹی آف برامپٹن پہلی مرتبہ شہر بھر میں موجود پارکنگ کی  کاروباروں کی مستقبل کی ضروریات کو پور
 سہولیات کا جائزہ لے رہا ہے۔ 

 
پارکنگ کی ضروریات سستی رہائش، ترقیاتی اخراجات اور زمین کے استعمال کی منصوبہ بندی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ منصوبہ  

محفوظ جگہ فراہم  کرنے کے لیے رہائشیوں اور کاروباروں کی ضروریات کے ساتھ بہتر طور پر ہم   کمیونٹیز کو چلنے کی ایک مکمل اور
آہنگ ہونے میں مدد فراہم کرے گا جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ سڑک استعمال کرنے والے تمام افراد کی ضروریات اور حفاظت پر  

 غور کیا جائے اور انہیں مناسب طریقے سے جگہ دی جائے۔ 
 

اس عمل کے ذریعے، سٹی موجودہ چیلنجوں اور مواقع کا جائزہ لے گا اور دوسرے دائرہ اختیار میں معیار کے بہترین طریقے اپنانے کا 
جائزہ لے گا۔ برامپٹن پارکنگ پالن مستقبل کے لیے پالیسیوں اور مٔوثر پارکنگ مینجمنٹ کے بارے میں رہنماء اصول اور سفارشات مرتب  

  کرے گا۔ 
 
 رامپٹن پارکنگ پالن کا فروغ ب

منصوبے کا پہال مرحلہ پارکنگ کے مسائل اور شہر کے وسیع تر اقتصادی، سماجی اور ماحولیاتی اہداف کے درمیان روابط کا جائزہ لے گا  
 تاکہ اس حوالے سے پیش رفت کرنے کے لیے ایک وژن اور پالیسی فریم ورک تیار کیا جا سکے۔ 

 
ر کے اندر پارکنگ کے لیے موجود کاروباری اور مالیاتی ماڈل کی سفارشات کو جائزہ کے لیے پیش کیا اس کے دوسرے مرحلے میں شہ 

 جائے گا۔ 
 

گروپ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ یہ   IBIپارکنگ کی اپنی پہلی حکمت عملی میں معاونت حاصل کرنے کے لیے، سٹی آف برامپٹن نے  
 دیگر موجودہ حکمت عملیوں سے ہم آہنگ ہو گا۔منصوبہ برامپٹن پالن اور ہاؤسنگ برامپٹن سمیت 

 
 اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں 

رہائشیوں اور اسٹیک ہولڈرز بشمول کاروباروں، غیر منافع بخش گروپس کے عالوہ ٹیکسی اور ٹرکوں کی صنعتوں کو مطالعہ کے بارے  
بجے تک ایک آن الئن نشست میں   8سے   6جنوری کو شام   13میں مزید جاننے اور اپنی آراء فراہم کرنے کے لیے بروز جمعرات مورخہ 

 شرکت کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے۔ 
 
 
 

 جنوری تک دستیاب ہوں گے۔   28آن الئن سروے بھی 
 brampton.ca/parkingplan اس موقع کے لیے رجسٹر ہونے، سروے مکمل کرنے اور مزید جاننے کے لیے، مالحظہ کریں: 

 

 اقتباسات 

http://brampton.ca/parkingplan


 

 

   "حالیہ برسوں میں، برامپٹن نے عوامی نقل و حمل کے شعبے میں بے پناہ تیزی اور ٹرانزٹ کی سواریوں میں نمایاں اضافہ دیکھا ہے۔ 
سمجھ سکیں کہ ہماری سڑکیں اس  جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وابستہ ہوں تاکہ ہم یہ 

وقت کس طرح استعمال ہو رہی ہیں اور یہ کہ ہم مستقبل کے لیے بہترین منصوبہ بندی کیسے کر سکتے ہیں۔ میں ہر کسی کی حوصلہ  
وے  افزائی کرتا ہوں کہ وہ مشغولیت کی نشست میں ضرور شرکت کریں یا رائے فراہم کرنے اور اس عمل کا حصہ بننے کے لیے ہمارا سر

 مکمل کریں۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"برامپٹن پارکنگ پالن ہمیں مستقبل کے لیے ایک بہترین حکمت عملی بنانے کے لیے درکار معلومات فراہم کرے گا۔ ہم تمام رہائشیوں اور  
ہماری مدد کی جا سکے کہ برامپٹن کی اسٹیک ہولڈرز سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس عمل میں حصہ لیں تاکہ یہ منصوبہ بنانے میں 

 ترقی کے ساتھ ساتھ ہم پارکنگ کی ضروریات کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔"

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

ضروری معلومات فراہم کرے گا اور ایک بہتر اور زیادہ  "برامپٹن کا پارکنگ پالن ہمیں پارکنگ کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لیے 
مٔوثر طریقے سے منصوبہ بندی کرنے میں ہمیں مدد فراہم کرے گا۔ اپنے میونسپل پارٹنرز اور کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ مل کر کام  

 کے قابل ہو جائیں گے۔" کرنے سے، ہم برامپٹن کی موجودہ اور مستقبل کی ضروریات کا عکاس ایک جامع منصوبہ تیار کرنے 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

  

-30- 
 
 
 
 
 

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

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 پرابجوت کینتھ 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Prabhjot.Kainth@brampton.ca |3426 -874-905 
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