
کس نے حصہ لیا؟

کیا؟ رابطہ  ہم نے کیسے 

2018  تصوراتی ڈیزائن ڈرافٹ – نومبر 

انہوں نے کیسے حصہ لیا؟

کونسل کیسے جواب دے رہی ہے؟انہوں نے کیا بات چیت کی؟

حصہ لینے والوں میں کاروباری مالکان، رہائش پذیر افراد، 
کام کرنے والے، مہمان اور کمیونٹی گروپ کے حاضرین شامل ہیں۔

104 افراد نے تصوراتی ڈیزائن پر رائے دی

378 افراد نے کمیونٹی کی جانب سے چلنے والی پٹیشن پر 
دستخط کئے

6801 خطوط مقامی پتوں پر بھیجے گئے 

'اپنی رائے دیں' سروے 4 ہفتوں تک آن الئن کھال رہا
3 ڈراپ-ان سیشنز کا انعقاد اکتوبر میں سائٹ پر کیا گیا

سٹی نیوز Moreland Leader میں اشتہارات 
Facebook 3 پوسٹس

5 بڑی زبانوں کے گروہوں میں مشاورتی مواد فراہم کیا گیا

پارکنگ کی تعداد )پارکنگ کی دستیابی(

پارکنگ کا نفاذ

ٹریفک کا نظم وانتظام اور بہاؤ

پائیدار ٹرانسپورٹ

پبلک ٹرانسپورٹ تک رسائی

کونسل میٹنگ – 14 نومبر 2018  •
   کمیونٹی کی سربراہی میں چلنے والی پٹیشن کو کونسل تسلیم 

کرے گی۔
کونسل میٹنگ – 12 دسمبر 2018  •

  کونسل کے افسران پروجیکٹ کے اگلے اقدامات کے بارے میں 
وضاحت طلب کریں گے۔

ڈراپ – آف زون کو 15 منٹ کی پارکنگ سے بدل دیا جائے گا۔  •

گلی میں لگے ہوئے درخت

بہتر بنائی گئی عوامی جگہیں اور سہولیات

عوامی جگہوں اور سہولیات کا نظم وانتظام

بڑے جھنڈ والے درختوں کو ترجیح دی جائے گی۔  •
•  عوامی جگہوں میں کی جانے والی بہتریوں سے تمام اقسام کے 

معذور افراد کو فائدہ ہوگا۔
•  ایسے پودوں کا انتخاب کیا جائے گا جنہیں دیکھ بھال کی کم 

ضرورت پڑتی ہے۔

•  ایسے فرنیچر کو ترجیح دی جائے گی جس میں بازو رکھنے 
اور پچھلی جانب ٹیک لگانے کے لئے جگہ ہو۔ 

•  پیدل چلنے والوں کے لئے مخصوص ترجیحی جگہوں کا نظم 
وانتظام کیا جائے گا اور جہاں ممکن ہوسکا ان جگہوں میں 

سیٹیں، سبزا اور سایہ فراہم کیا جائے گا۔

 •  تصوراتی ڈیزائن پر تجویز کے لئے کمیونٹی پولیس 
سے بات کرنا۔

•  دکانداروں کے ساتھ ان کی دکانوں کی شکل و صورت میں 
بہتری کی غرض سے بات چیت۔

•  فٹ پاتھ پر نشانات کی مدد سے واضح کرنا کہ فٹ پاتھ پر 
کہاں کاروبار کیا جاسکتا ہے۔ 

سیٹیں اور فرنیچر

 پانی کے لئے حساس شہری ڈیزائن 
)Water sensitive urban design - WSUD(

پیدل چلنے والوں کے لئے ترجیحی جگہیں

دکانوں کے بہتر فرنٹ

فٹ پاتھ پر کاروبار

غیر سماجی رویہ

پولیس کا زیادہ گشت

سی سی ٹی وی کا تعارف

60 لوگ ڈراپ-ان سیشن میں آئے

46 لوگوں نے 'اپنی رائے دیں' سروے آن الئن مکمل کیا

16 تاجروں نے 'اپنی رائے دیں' سروے مکمل کیا

19 لوگوں نے Facebook پر حصہ لیا

 BONWICK STREET
گلی کی مناظر میں بہتری 
کمیونٹی سے رابطوں کا خالصہ 

پارکنگ، ٹریفک 
اور ٹرانسپورٹ

کھلی جگہ

شہری ڈیزائن

اقتصادی بہتری

کمیونٹی کی 
حفاظت



بات چیت کے نتائج

ہونے والی بات چیت 
کے موضوعات 

کی تعداد

کارپارکنگ میں 
تبدیلیوں کے لئے 
حمایت کی سطح

کار پارکنگ میں کمی\ 
تبدیلیوں کے حوالے 

سے تشویش کی سطح 

انہوں نے کس بارے 
میں بات چیت کی؟

تاجروں کی رائے

کار پارکنگ کی 
تشویشات

15%
عمومی طور پر ڈیزائن 

کے حامی ہیں 

42%
پارکنگ، ٹریفک 

اور ٹرانسپورٹ

 60%
نے کارپارکنگ میں کمی\
* اس میں کمیونٹی کی سربراہی میں چلنے تبدیلیوں پر تشویش کا اظہار کیا

والی پٹیشن شامل نہیں ہے جس پر 378 دستخط ہیں 

35%
کوئی رائے دستیاب نہیں

6%
معاشی ڈویلپمنٹ 4%

کمیونٹی کی حفاظت

30%
اس بات کے حامی ہیں کہ 

شاپنگ کے عالقے میں کار 
پارکنگ کی اصل تعداد میں 

کوئی کمی واقع نہ ہو

31%
شہری ڈیزائن

11%
کار پارکنگ میں کمی\
تبدیلیوں کے حامی ہیں

 20%
کار پارکنگ میں کسی قسم 
کی کمی کے حامی نہیں 

17%
کھلی جگہ

29%
کارپارکنگ میں کمی\

تبدیلیوں کا ذکر نہیں ہے

مجوزہ ڈیزائن کے حوالے سے 6 ایسی چیزیں 
جنہیں لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا

ڈیزائن میں بہتری النے کے لئے 6 سب سے 
بڑی تجاویز

لین وے زیبرا کراسنگ
میں سایہ

پارکنگ کی نئے درخت
زیادہ عملداری

بائیک پارکنگتمام بہتریاں

اضافی پارکنگفرنیچر میں بہتری پیدل چلنے والوں 
کے لئے لین ویز

 Bonwick Street
کو گاڑیوں کے لئے 

بند کردیا جائے

بہتر سائنزبہتر الئٹنگ


