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 برامپٹن کی کاروباری تقریب نے معاشی بڑھوتری کے لیے ترغیب فراہم کی

مئی( کو سٹی آف برامپٹن نے اپنی اکنامک اپ ڈیٹ تقریب کے موقع پر شعبہ جات پر مرکوز ایک نیا طریقہ  9شتہ روز )گذ –برامپٹن، آن 
 کار اور معاشی منصوبہ بندی کے لیے آگے نظر رکھنے واال ایک ویژن سامنے الیا۔

 
    اکنامک ریویونانے، برامپٹن کے سے زیادہ کاروباری نمائندے وہاں رابطے ب 220برامپٹن اور جی ٹی اے کے ارد گرد کے عالقوں سے 

)Economic Review )2016  ی ایک نقل موصول کرنے اور شہر کے لیے نئی ہدایات اور منصوبوں اور برامپٹن میں معاشی ترقی ک

 کے بارے میں سننے کے لیے موجود تھے۔  
 

نوجوان، تیزی سے بڑھتی  "ہماریانہوں نے مزید کہا کہ  ۔ہم پرامپٹن میں ایک زبردست چیز بنا رہے ہیں""میئر لنڈا جیفری کا کہنا تھا کہ 
ٹورانٹو انوویشن سپر کوریڈور کے درمیان میں ہمارا مقام اور مستقبل کے لیے ہمارا ویژن، برامپٹن میں حاالت -ہوئی آبادی، واٹر لوو برامپٹن

 کو بدل رہا ہے۔"
 

امکس ریسرچ کے رکن، نے اکن RBCئر اکنامسٹ اور میکرواکنامک اینڈ ریجنل گروپ ود سین RBC، (Robert Hogue) رابرٹ ہوگ
امکانات اور بین االقوامی تجارت سے  میں مستقبل کےٹیشن دی۔ مسٹر ہوگ نے اونٹاریو کی پریزین نقاطتقریب کے دوران تقریب کے کلیدی 

 خطرات پر خصوصی توجہ کے ساتھ کینیڈا کی معیشت کی حالت اور عالمی تناظر میں اگلے سال کے ممکنہ مواقع کا جائزہ لیا۔
 

لپمنٹ کے چیئر، نے اس بارے میں وضاحت کی کہ شہر کیسے اپنے آپ کو دیگر کینیڈین اور عالمی یوکونسلر جیف بومین، اکنامک ڈ
ر کلیدی شعبہ جات میں معاشی ترقی پشہروں کے لیے ایک اہم مد مقابل کے طور پر سامنے ال رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ "ہم ایسے 

یتی طاقتوں کی عکاسی کرتے ہیں اور مستقبل کی مہارتوں اور صنعتوں پر نظر رکھے ہوئے توجہ مرکوز کر رہے ہیں، جو روا خصوصی
ہے، جو معیار زندگی کے حوالے سے ہماری مسابقتی برتری  کیاہیں۔ اس کے عالوہ ہم نے اپنے شہر میں ثقافتی تنوع بڑھانے کا ایک عزم 

 میں اضافہ کرتا ہے۔"
 

شامل  انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ جاتاور  فوڈ اینڈ بیورج، ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ، ہیلتھ اینڈ الئف سائنسزوجہ شعبہ جات میں زیر ت
میں مدد فراہم کرنے کے لیے ایک ماہر  پھلنے پھولنےہیں۔ اس باہدف طریقہ کار کا مقصد بڑھوتری کو آگے لے کر جانا اور کاروباروں کو 

 ہے۔ذریعہ بننا 
 

کا شعبہ پیل میموریل سنٹر برائے انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنیس کے زبردست آغاز سے حالیہ طور پر توجہ کا مرکز رہا  ہیلتھ اینڈ الئف سائنسز
منزلہ طبی سہولت گاہ تیار کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے حوالے سے  6ہیلتھ کیئر نے بھی حال ہی میں اسی عالقے میں ایک  ایٹلسہے۔ 

 بھی جاری کیا ہے۔ پیل میموریل کے ارد گرد ہیلتھ کلسٹر بننے پر ایک مطالعہٹی نے س
 

، سٹی میں اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر کے ڈائریکٹر، نے اکنامک اپ ڈیٹ کی تقریب میں ان مواقع کے (Bob Darling) باب ڈارلنگ
کر رہے ہیں، تاکہ اس  استوارحوالے سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ "ہم طبی نگہداشت کے فراہم کنندگان اور کاروباروں کے ساتھ رابطے 

میموریل کی طاقتوں پر ہونے والے اس حالیہ مطالعہ نے ڈأون ٹأون کے عالقے میں کوئی شعبہ میں جدت اور بڑھوتری الئی جا سکے۔ پیل 
  زبردست اور مٔوثر چیز بنانے کے حوالے سے ایک بنیادی حکمت عملی اور قابل توجہ مقام کی شناخت کی ہے۔"

پر کال کریں یا  905.874.2650ربانی ریب یا سٹی کے معاشی ترقی کے منصوبہ جات سے متعلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہقت
edo@brampton.ca پر ای میل کریں۔ 
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ایک شدید ارتکاز کے ساتھ مستقبل کے لیے ہم ایک تیار آرگنائزیشن ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، ہمارے نوجوان اور  برامپٹن کچھ بڑا سوچ رہا ہے۔

عالمی ترقی میں اضافہ کر اپنی ہمارا تنوع ہمیں منفرد بناتا ہے۔ ہم کینیڈا کی جدید سپر کوریڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے ہم سرمایہ کاری کو اپنی جانب راغب کر کے 
کے فخر میں اضافہ کریں رہے ہیں۔ ہم سرگرم اربن سنٹرز بنا رہے ہیں جو مواقع میں اضافہ کا مٔوجب بنتے ہیں اور یہاں پر رہائش پزیر اور کام کرنے والے لوگوں 

. یہاں مزید جانیں Facebookاور Twitterہر ہو۔ ہمیں فالو کریں ہم برامپٹن کو آگے لے کر جا رہے ہیں جو باہم مربوط، جدت پسند، ہمہ جہت اور ایک نڈر ش گے۔
www.brampton.ca. 

 
 
 
  

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654  | natalie.stogdill@brampton.ca   
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