
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

 ڈأون ٹأون برامپٹن میں بہت جلد شاندار تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں 

 رہے ہیں۔ عوامی مقامات میں بہتریاں الئی جا رہی ہیں۔ہو ے۔ پیدل چلنے کے راستے کشادہ افراسٹرکچر اپ گریڈ کیا جا رہا ہ 

  

ن ٹاؤن برامپٹن میں زبردست تبدیلیان کی جا رہی ہیں۔ اس مہینے کے آغاز پر ریجن آف پیل کی جانب  ڈاو   – ( 2022فروری  3برامپٹن، آن )
سے عالقے میں واٹر مین اور سینیٹری سیوریجز کو تبدیل اور تعمیر کرنے کے بعد سٹی کی جانب سے فٹ پاتھوں کو تبدیل اور چوڑا  

 ا کام شروع کر دیا جائے گا۔  کرنے، سڑکوں کی مرمت اور بحالی ک

وبائی مرض کے پیش نظر    19-کا کام جنوری کے آخر میں شروع ہونے واال ہے اور موسم کی صورت حال کے مطابق اور کووڈ  اتتعمیر
میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ ریجن آف پیل کی جانب سے تعمیر کے لیے منصوبے کے عمومی درجوں کا اشتراک بھی کر دیا گیا   2025

 اپنے سواالت یا تبصرے چھوڑ سکتے ہیں۔ پر لے سکتے ہیں اور  یہاں ے۔ رہائشی اور کاروباری ادارے اس بارے میں معلومات کا جائزہ ہ 

کوئین اسٹریٹ پر تعمیرات کے کام کے دوران ہر سمت میں ٹریفک کی ایک لین رکھی جائے گی۔ مین اسٹریٹ پر تعمیرات کے کام کے  
برقرار   دوران ٹریفک کی ایک سمت صرف ایک ہی جانب رکھی جائے گی۔ پیدل چلنے والوں کی رسائی عام طور پر تمام کاروباروں تک

رہے گی اور فٹ پاتھ کھلے رہیں گے۔ بولیوردز کے اندر کچھ قلیل مدتی کام ہوں گے اور اس کے بعد حد بندیوں اور فٹ پاتھوں کو مکمل  
 طور پر تبدیل کیا جائے گا، جس دوران پیدل چلنے والوں کو سڑک کی دوسری جانب سے چلنے کا راستہ فراہم کیا جائے گا۔ 

ن برامپٹن کے بہت سے جاری اقدامات  یہ توسعیات سٹی کے ا ن ٹاو  نٹیگریٹڈ ڈاؤن ٹاؤن پالن کو آگے بڑھانے کا ایک اہم حصہ ہیں، جو ڈاو 
 اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں مدد دیتا ہے، جس سے ترقی اور سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہو گا۔ 

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.caمزید معلومات کے لیے 

 ڈاون ٹاؤن سٹریٹ سکیپنگ 

ن انفراسٹرکچر کے کام کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ، سٹی اپنے سٹریٹ کیپنگ کے کام کو  ن ٹاو  آگے بڑھائے گا، جس  ریجن کے ڈاو 
میں موجودہ فٹ پاتھوں کو پتھر کے پیورز سے تبدیل کرنا اور کوئین اور مین اسٹریٹس کی دونوں جانب چوڑے فٹ پاتھوں کے ساتھ  

ملین ڈالر کی سرمایہ کاری تجارتی سرگرمیوں، پیدل چلنے والوں اور سائیکل   16.6سڑکوں کی دوبارہ سرفسنگ کرنا شامل ہے۔ یہ تقریبا 
ن  سو اروں کے لیے شہر میں معیاری جگہیں بنانے اور ایٹوبیکوک اور فلیچرز کِریکس کے درمیان فعال روابط استوار کرنے کے عالوہ ڈاو 

ن کے مرکز میں پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے کشش کا باعث بنے گی۔   ٹاو 

 ڈأون ٹأون برامپٹن پروجیکٹس سنٹر

ن برامپٹن پروجیکٹس سنٹر اب ن ٹاو  ن کے کاروباروں اور رہائشیوں کی مدد   کھال پر  طور  ورچوئل(  (DBPCڈاو  ن ٹاو  ہے۔ سٹی کا عملہ ڈاو 
ن کے تزہین و  ن ٹاو  آرائش کے پروگراموں اور اقدامات پر عمل درآمد کو جاری رکھے گا۔ تعمیراتی کاموں  کرنے کے لیے تیار ہے اور ڈاو 
 کے دوران پیل ریجن کا عملہ بھی موجود رہے گا۔ 

DBPC  کے ذریعے جن منصوبوں کی معاونت کی جائے گی ان میں ریجن کا واٹر مین اور سینیٹری سیوریج تبدیل کرنے کا
ن ٹاؤن برامپٹن  شامل ہیں۔ مائی مین اسٹریٹ پروگراممنصوبہ اور  اور منتخب   BIAایک ڈاون ٹاؤن کوآرڈینیٹر مقامی کاروباروں، ڈاو 

 حکموں تک  سواالت پہنچانے میں معاونت فراہم کرے گا۔عہدیداروں کی چھوٹے پیمانے پر منصوبوں کو نافذ کرنے اور سٹی کے متعلقہ م 

DBPC   :کے متعلق مزید جانیںwww.brampton.ca/downtownbrampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/pw/construction/bram/181380-112380-ph1.htm&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|024cc840cec84f4083a808d9e7427d0a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637795095015453350|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=VIuJ1F9RGFUe+16LtCEph8iFw2K8cCgPh+sVBOXBj7I=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Brampton-Watermain.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Projects-Centre.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1009


 

 

 مقامی کاروباروں کی اعانت 

وباء سے شدید طور پر متاثر ہوئی ہے اور سٹی ان کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کم کرنے   19-برامپٹن کی ڈاون ٹاؤن بزنس کمیونٹی کووڈ
اور ان کی معاشی بحالی میں مدد فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی مقامات اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری میں 

 سرمایہ کاری کا عمل بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ 

ن کے کاروباروں کی طرف جا ن ٹاو  نا جاری رکھیں۔ آپ برامٹن کے  رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اس وقت کے دوران ڈاو 
 ۔پر مالحظہ کر سکتے ہیں سپورٹ لوکل برامپٹن ویب سائٹ چھوٹے کاروباروں کی ایک مکمل فہرست

کے قریب موجود پارکنگ کی سہولیات کی دستیابی کی مکمل فہرست تعمیراتی کاموں کے دوران اپنے پسندیدہ کاروباروں 
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.caدیکھنے کے لیے 

 انٹیگریٹڈ ڈأون ٹأون پالن کے بارے میں 
ن پالن ) ن ٹاو  ن برامپٹن کی کئی جاری اقدامات اور   –ہمارے کام کا ایک الئحہ عمل ہے ( IDPانٹیگریٹڈ ڈاو  ن ٹاو  جو ڈاو 

تک مستقبل کی ترقی اور حکمت عملی کے   2051توقع کی جا رہی ہے کہ یہ  انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کو باہم مربوط کر رہا ہے۔
 کا کردار ادا کرے گا۔  ساتھ سرمایہ کاری میں ایک رہنماء

 
IDP  کے رہنماء اصولوں میں شمولیت، اختراع اور دوام شامل ہیں۔ اس سے بنیادی ڈھانچے کی اپ گریڈیشن، اربن ڈیزائن کی تیاری، زمین

عالقائی   جو برامپٹن کو ایک اہم معاشی محرک،  -کے موزوں استعمال اور مداخلتوں کے پروگراموں کو باہم مربوط کرنے میں مدد ملے گی 
 ثقافتی مرکز اور ایک اختراعی ڈسٹرکٹ کے مقام پر کھڑا کر دے گا۔

 
IDP کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/IDP  مالحظہ کریں۔   

 اقتباسات 

پٹن کی صالحیت میں اضافے اور اس میں بہتری النے کے لیے کام کر رہے ہیں "اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر، ہم ڈاون ٹاؤن برام
اور اپنے شہر کے مرکز میں معیاری شہری مقامات کی تخلیق اور پیدل چلنے والوں کے لیے خوشگوار تبدیلیاں ال رہے ہیں۔ اگرچہ قلیل  

نصوبے برامپٹن کو ایک اقتصادی ترغیب، عالقائی ثقافتی  مدتی تعمیرات کے دوران معموالت زندگی میں کچھ خلل پڑ سکتا ہے، مگر یہ م
مرکز اور جدت طرازی میں عالمی رہنماء کے طور پر سامنے الئیں گی۔ ہم اپنے رہائشیوں اور کاروباری اداروں کے صبر کی تعریف  

 میونٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔"کرتے ہیں اور اس کام کے دوران برامپٹن کے مقامی کاروباروں کی معاونت جاری رکھنے کے لیے اپنی ک

ن، میئر، سٹی آف برامپٹن  -  پیٹرک براو 

ن برامپٹن کو ایک پُرجوش اور کایا پلٹ تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ ریجن کی جانب سے تعمیر کا یہ پہال قدم ہمارے شہر   ن ٹاو  "ڈاو 
ہمارے لیے اپنے شہر کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے لیے  کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری النے کے لیے انتہائی اہم ہے اور یہ 

ن کے مجوزہ   ن ٹاو  سڑکوں کی تزئین و آرائش اور دیگر اقدامات کو جاری رکھنے کی بنیاد رکھے گا۔ ہم ان فوائد کے منتظر ہیں جو ڈاو 
ن، رہائشیوں اور مقامی کاروباری اداروں کو حاصل  ن ٹاو   ہوں گے۔"  کاموں کی تکمیل پر ہمارے ڈاو 

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

ن کے کاروبار کووڈ ن ٹاو  وباء اور جاری بندشوں کی وجہ سے شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں اور ہم اقتصادی بحالی کے   19-"ہمارے ڈاو 
رعزم ہیں۔ میں اپنے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ تعمیراتی کاموں کے دوران  سفر میں ان کی ہر ممکنہ مدد کے لیے پُ 

خریداری کرتے رہیں، کھاتے پیتے رہیں اور مقامی چیزیں تالش کرتے رہیں، تاکہ تعمیراتی کاموں کے اثرات سے ہمارے کاروبا کم از کم  
ن ٹا ن میں ہمارے اپنے بہت سے اٹھائے جانے والے اقدامات کی وجہ سے ہم سب  متاثر ہوں۔ ریجن کے کام اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاو  و 

ن کو زیادہ متحرک اور لچکدار مرکز بنانے میں مدد ملے گی۔  ن ٹاو   یکساں طور پر مستفید ہوں گے اور ہمیں ڈاو 

 برامپٹن؛ چیئر، اکنامک  ڈیویلپمنٹ، سٹی آف 4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
http://www.brampton.ca/IDP


 

 

ن کو بہتر بنانے اور اپنے رہائشیوں کے رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے مکمل کمیونٹیز بنانے  ن ٹاو  "سٹی کی جانب سے، ہم اپنے ڈاو 
کے لیے پُرعزم ہیں۔ اپنے عوامی مقامات کو بہتر بنا کر ہم مالزمتیں پیدا کریں گے، ہمیں معاشی بحالی میں بھی مدد ملے گی اور اپنے  
رہائشیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنا سکیں گے۔ ہم اس ضروری اور دلچسپ کام کو مکمل کرنے کے لیے ریجن کے ساتھ مل کر کام  

 کرنے کے منتظر ہیں۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -

ن کے عو ن ٹاو  امی مقامات کو بہتر بناتے ہوئے اپنے شہر کے کاروباروں  "سٹی آف برامپٹن کے اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر ہم اپنے ڈاو 
کی جاری بحالی میں معاونت فراہم کرنے کے خواہشمند ہیں۔ میں رہائشیوں کو یاد دالتی ہوں کہ ان تعمیراتی کاموں کے دوران بھی ہماری  

ندار تبدیلیوں کا انتظار کرنا ہمارے لیے بہترین  مقامی دکانیں، ریسٹورینٹس اور سروسز کے کاروبار کھلے رہیں گے! ہم جانتے ہیں کہ ان شا
 ثمرات لے کر آئے گا!" 

ن ٹاو   -  ( (BIAن برامپٹن بزنس امپروومنٹ ایریا سُوزی گوڈفرائے، ایگزیکٹو ڈائریکٹ، ڈاو 

ن برامپٹن  ن ٹاو  کی جانب سے، ہم پرجوش ہیں کہ ہمارے عالقے میں شاندار تبدیلیوں کا عمل جاری ہے اور اس سے ہمارے مقامی  BIA"ڈاو 
وباء کے اثرات سے بحال ہوتے جا رہے ہیں،   19-کاروباروں اور برامپٹن کے رہائشیوں کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ چونکہ ہم کووڈ 

وہ تعمراتی کاموں کے دوران بھی خریداری، کھانے پینے اور مقامی کاروباروں کی اعانت کرنا   ہم اپنی کمیونٹی سے گزارش کرتے ہیں کہ 
جاری رکھیں۔ ڈاؤن ٹاؤن میں پارکنگ کے بھی بہت سے آسان اختیارات موجود ہیں، جو شہر کی ویب سائٹ پر مالحظہ کیے جا سکتے ہیں، 

 !" ہمارے کاروبار کھلے ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں

ن - ن ٹاو   ( (BIAبرامپٹن بزنس امپروومنٹس ایریا  کیری پرسیوال، چیئر، ڈاو 

 
 

-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 پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیاسٹی آف 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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