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  کی جانب گامزن ہےبرامپٹن اقتصادی بڑھوتری  سےسرمایہ کاری 

کی سرمایہ  بلین 1.4کے دوران نئی تعمیر اور توسیع، دونوں حوالے سے، تعمیری سرگرمیوں میں $ 2017برامپٹن کو  –برامپٹن، آن 
اور  مالزمتیںاور شہر میں تحریک پانے والے دیگر اقدامات کے نتیجے میں برامپٹن میں زیادہ  وں۔ تعمیری سرگرمیہے فائدہ ہوا کاکاری 

 سرمایہ کاری آئی ہے۔ 

دستیاب یہ  نآن الئتحریری طور پر اور جاری کر رہا ہے۔  2017برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر ریویو  اپنا اس ہفتے، سٹی آف برامپٹن
اس میں ثقافتی سنگ  پر روشنی ڈالتی ہے۔ شعبہ جاتکے  وںمیں اور اس سے آگے جاری بڑھوتری 2018یوں اور کی کامیاب 2017دستاویز 

 شعبے یعنیمیل اور شہر کے کلیدی معاشی شعبوں میں، اہم ترقیاتی منصوبوں سے لے کر کاروباری دنیا میں رہنما کردار ادا کرنے والے 
 ۔یںنمایاں طور پر شامل ہ اںسرگرمی سب انٹرپرینیوئرز کی پروفائلز تک

ہوئے کلیدی اقدامات آگے بڑھتے  دیگر مضبوط شراکت داریاں اور کے دورانبرامپٹن کی میئر لنڈا جیفری کا کہنا تھا کہ "اس پچھلے سال 
کے کئی ہمسائیوں سے  GTAجو ہمارے  – ہے ا چھ فیصد بڑھینظر آئے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "برامپٹن میں کاروباروں کی تعداد تقریب  

زیادہ تھی۔ ہماری آبادی کی بڑھوتری، نوجوانی، معیار زندگی اور تنوع کی وجہ سے برامپٹن کاروباروں کے سرمایہ کاری کرنے اور 
 ہے۔"  رہا بڑھنے کے لیے مسلسل ایک زبردست جگہآگے خاندانوں کے 

نا تھا کہ "برامپٹن تبدیلی کے لیے تیار ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "ایک کونسلر جیف بو مین، چیئر آف اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، کا کہ
یہ تمام پراجیکٹس  –ہیں  غورویژن موجودہ طور پر زیر  2040اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پالن، ایک کلچر ماسٹر پالن اور ایک نیا برامپٹں 

جو  ک ایسا برامپٹن تعمیر کیا جا سکے، تاکہ ایکے لیے ہیںکرنے  معاونت فراہم کو آگے لے کر جانے میںثقافتی تنوع اور معاشی بڑھوتری 
 ہو۔  گہوارہسرمایہ کاری اور جدت کا 

ثقافتی کمیونٹی کے اندر اور اس کے بعد از  اوریہ ماسٹر پالن ایک حکمت عملی کے روڈ میپس ہیں، جو شہر، کاروباری کمیونٹی، فنون 
ری اور مستقبل کی شراکت داریوں کو حمایت فراہم کرنے کے لیے ایک واضح سمت اور ثانوی تعلیم کے اداروں کے ساتھ معاشی بڑھوت

 ظاہر کرتے ہیں۔  کو اقدامات

یونیورسٹی اور کینیڈا کے دو بڑے بعد از ثانوی تعلیم کے اداروں، ریئرسن  مرکوزپر  STEMنے نئی  کونسلمیں، برامٹن سٹی  2017
 ۔ ہے ملین تک کا وعدہ کیا 150کے لیے $کے قیام نٹر آف انوویشن یونیورسٹی اور شیریڈن کالج کے ساتھ ایک س

زون کی شارٹ لسٹ میں پہنچ یکت داری میں برامپٹن کی بولی ایمزون کے دوسرے ہیڈکوارٹرز کے لیے ٹورانٹو گلوبل کے ساتھ شرایایم
 گئی۔ 

 بہار میں کھالموسم کڈز سنٹر فار ٹریٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اس  کمیں مکمل ہو گیا تھا۔ ایرینو 2017 1مرحلہ پہال پیل میموریل سنٹر کا  ےنئ
 ہے۔ کا حامل ملین کی سرمایہ کاری  60، جو مقامی اور عالقائی بچوں اور نوجوانوں کے لیے نگہداشت صحت میں $ہے

 ایک کامیاب مستقبل اور مضبوط معاشی ترقی کے لیے تیار ہے۔"  برامپٹن۔ میئر لنڈا جیفری کا کہنا تھا کہ "یہ ایک پرجوش وقت ہے

  جھلکیاں:کی نمایاں  2017 

  فیصد تک کم ہونا جاری ہے۔ 5.7میں  2017فیصد سے دسمبر  7.1میں  2016بےروزگاری کی عالقائی سطح دسمبر 

  سے سرمایہ کی وجہ ، جس ہے نمبر پر آیا ویں10میں تعمیراتی کاموں کی کل قدر کے حساب سے ملک میں  2017برامپٹن
 ۔ لگائے گئےبلین  1.4کاری میں $

 2017 $ رہائشی یونٹس ہے۔  3,000بنی، جس کا مطلب بلین  1میں رہائشی تعمیرات کی قیمت 

  سے زیادہ افراد مالزمت کر رہے  100کے پاس  280ہے، جن میں سے  مرکزسے زیادہ کاروباروں کا  63,000برامپٹن
 ہیں۔ 

http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Documents/Annual-Economic-Reports/Annual-Economic-Review-2017.pdf


 

 

 2017  نئی تعمیرات  28کی  پرچونکے رقبے کا اضافہ کیا۔  410,000میں  مقاماتمیں نئی کاروباری تعمیر نے کاروباری
 ۔ ںشروع ہوئی

 4,500 انٹرپرینیوئرز نے برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر کی میزبانی میں سیمینارز اور تقریبات میں شرکت کی۔ 

 فراہم کیے۔  155,000ٹرپرینیوئرز کو صوبائی فنڈنگ کے طور پر $برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر نے برامپٹن کے ان 

 275,653 تقریبات میں شرکت کی۔  505کی  وںاد نے برامپٹن میں فنون کے مظاہرافر 

 595,516  خصوصی تقریبات میں شرکت کی۔ دیگر اور  تہواروں 13نے افراد 
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

 
 

 
 
  

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

