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 ڈأون ٹأون برامپٹن تک جنوری 23 - 16ہے!  جاری کا عمل ردو بدل
 جاری رہے گا۔میں مسماری کا کام  

نیلسن اسٹریٹ پر سٹی کی زیر ملکیت عمارتیں مسمار  21جنوری تک  23۔ آج سے لے کر میں تبدیلیاں الئی جا رہی ہیںڈأون ٹأون برامپٹن  
 جگہ ہے۔مجوزہ ( کی CFIکی جائیں گی، جو مستقبل کے سنٹر فار انوویشن )

 اس وقت کے دوران درج ذیل عالقے متاثر ہوں گے:

  نارتھ شمال کی جانب جانے والی سڑک کنارے کی لین اور جارج سٹریٹ پارکنگ الٹ سے شروع ہوتے ہوئے جارج اسٹریٹ
 کے ساتھ والی مشرقی سائیڈ واک اور؛

 نیلسن سٹریٹ ویسٹ کے ساتھ جنوبی سائیڈ واک 

 یہ لین اور سائیڈ واک مسماری کا کام مکمل ہونے تک بند رہے گی 

CFI  عمارت بنے گی اور سٹی کے انوویشن ڈسٹرکٹ کا ایک کلیدی حصہ ہو گی، جو ایک نئی سنٹرل الئبریری، ایک  گیٹ وےایک مثالی
 أون ٹأون ٹرانزٹ ٹرمینل اور دفاتر کے لیے جگہ کی پیشکش کرے گی۔ڈ

 نو کی شہہ سرخیاں تجدیدڈأون ٹأون برامپٹن کی 

 سکیپ کے ذریعے برامپٹن کے ا رور واک: یہ کایاپلٹ پراجیکٹ سیالب سے بچنے کے معقول انتظامات اور اربن ڈیزائن لینڈ
 ڈأون ٹأون میں نئی روح پھونکے گا۔

  الئیٹ ریل ٹرانزٹ اور آل ڈے ٹو وے گو: منصوبہ شدہ ہراونٹاریوLRT نیو پر موجود گیٹ وے ٹرمینل اسٹیشن کی سٹیلز ایو
سے برامپٹن گو اسٹیشن تک توسیع اور پورا دن چلنے والی دو طرفہ گو سروس معاشی بڑھوتری، نوکریوں کی تخلیق اور 

 ترقی میں معاون ہو گی۔

 ٹن جدت کے لیے ایک مضبوط نظام بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کر رہا ہے، بشمول راجرز انوویشن ڈسٹرکٹ: برامپ
برامپٹن انوویشن زون -سائبر سیکیور کیٹالسٹ، برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر )خیاالت پیدا کرنا اور مشترکہ کام کی جگہ(، ریئرسن

 )سٹارٹ اپ انکیوبیٹر( اور ایک سکیل اپ انکیوبیٹر۔

 ثانوی تعلیم: بعد از ثانوی تعلیم میں مسلسل شراکت داریاں اور سرمایہ کاریاں، تحقیق، جدت اور کاروباری سرگرمیاں  بعد از
 مستقبل کی نوکریوں کو تخلیق کریں گی اور بھریں گی۔

     کوریڈور تک توسیع دینے کے لیے 7ریپڈ ٹرانزٹ کو کوئین اسٹریٹ ہائی وے کوئین اسٹریٹ بس ریپڈ ٹرانزٹ: میٹرولنکس 

 ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے سٹی آف برامپٹن، برامپٹن ٹرانزٹ، پیل ریجن اور یارک ریجن
 BRTکے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ مخصوص لینز میں 

 مستقبل میں زیادہ عرصے تک نفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور گنجائش کو بڑھانے کو ممکن بنائے گی، جو
 تقاضوں اور ٹیکنالوجی کی دستیابی کے مطابق ہو گا۔طلب، فعلی 

-30- 

 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن
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