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 برامپٹن کے اقتصادی مستقبل کے لیے ایک نیا روڈ میپ

اور  مالزمتوںکی منظوری دے دی ہے، جو برامپٹن میں  نئے اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پالنبرامپٹن سٹی کونسل نے ایک  –برامپٹن، آن 
 پیدا کرنے کے لیے اہداف اور حکمت عملیاں واضح کرتا ہے۔ماحول کشش پرہ کاری کے لیے سرمای

کے طور پر  ءسٹی کا ہدف مخصوص حکمت عملیوں کے ذریعے برامپٹن کو جدت، ٹیلنٹ، نوکریوں اور سرمایہ کاری کے لیے عالمی رہنما
سرمایہ کاری  و ، مسابقتجدت، ٹیلنٹ اس سےنوکریوں کا اضافہ۔  140,000سالوں میں برامپٹن میں  20بشمول اگلے  –کھڑا کرنا ہے 

پہلے سے جاری ہیں، جبکہ دوسروں کے لیے  عملی اقدامات۔ سفارش کردہ کچھ شعبوں میں عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے کلیدی جیسے
منصوبہ سٹی کی ریئرسن ئے گا۔ کیا جا جس پر بجٹ کے دوران غوروسائل اور سرمایہ کاری کی از سر نو تقسیم کی ضرورت ہے، 
سے حاصل ہونے والے مواقع  شننئے ڈأون ٹأون کیمپس اور سنٹر فار انووییونیورسٹی اور شیریڈن کالج کے ساتھ شراکت داریوں اور ایک 

 کو بھی استعمال میں التا ہے۔

کرتا ہے، کی اہمیت کو اجاگر اتھ اشتراک اور شراکت داری کی ضرورت ساکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پالن نجی اور سرکاری شعبوں کے 
کے ساتھ معاشی رابطے پیدا کرنے کے بشمول نوکریوں اور سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے گریٹر ٹورانٹو ایئرپورٹ اتھارٹی 

 لیے سرگرمی۔ 

منصوبے کی منظوری کے ساتھ ہی، سٹی کونسل نے عملے کو ڈأون ٹأون میں دستیاب خالی جگہ کو کاروبار کے انکیوبیٹر اور مشترکہ کام 
سے اپنی یونیورسٹی کے وسیع کی جگہ میں تبدیل کرنے کی اجازت دے دی، جس میں ریئرسن یونیورسٹی جدت اور انکیوبیشن کے حوالے 

  شریک کرے گی۔  اسباقتجربے سے سیکھے گئے بہترین عمل درآمد اور 

برامپٹن کے اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر آفس نے تاریخی معاشی مظاہر کی نظر ثانی اور برامپٹن کی موجودہ معاشی صورتحال کے ایک 
کی معاونت کے ساتھ، سٹی نے برامپٹن سے ملتے  E&Yوع کیا۔ مشیر میں اس منصوبے کی تیاری کا عمل شر 2017ساتھ  کے تجزیے

جلتے تجربات رکھنے والے شہروں کے سیکھے ہوئے سبق اور بہترین عمل درآمد کے طریقوں کو سمجھنے کے لیے چھ تقابل پیما شہروں 
ل ایک اسٹیئرنگ کمیٹی نے کام کی رہنمائی ، سٹی کونسلرز اور عملے پر مشتمNGOsکا بھی جائزہ لیا۔ برامپٹن کے کاروباری نمائندوں، 
 کی۔ فراہم کی اور حتمی منصوبے اور سفارشات میں معاونت

ملہ نوکریوں کی تخلیق، سرمایہ کاری، جدت اور انٹرپرینیوئرشپ کے حوالے سے کے طور پر، اکنامک ڈیولپمنٹ کا عاگلے مرحلے 
کارکردگی کے میٹرکس تیار کرے گا۔ کلیدی شراکت داروں اور گروہوں کے کرداروں کی شناخت کرنے کے لیے کام کیا جائے گا اور 

   دی سامعین کے ساتھ موزوں رابطے کو یقینی بنائے گا۔کی جائے گی، عملہ کلی بھی نتائج کی پیمائشساتھ  کے ساتھ فاذن کےمنصوبے ی عمل

 اقتباسات

 منڈالتے ہوئے ایک  "برامپٹن دیگر کینیڈین اور عالمی شہروں کے لیے ایک بڑا اہم حریف بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ رپورٹ افق پر
مسابقتی صالحیت کو بڑھانے اور مستقبل کے  اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے اپنی -ہے  یبادلوں کی بات کرت حامل عاشی طوفان کےبڑے م

خر، یہ رپورٹ ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ ہم اقدامات کر لیے ہیں۔ باآل بے باکلیے منصوبہ بندی کرنے کے لیے پہلے سے ہی کچھ 
پنی سرمایہ کاری کی سٹی آف برامپٹن میں جدت اور مسابقتی صالحیت میں اضافہ کرنے کے لیے پیمائش کردہ خطرے کو قبول کریں، ا

 ت کریں۔"ادے ساتھ اپنی شراکت داریوں کی قیسرگرمی کو بڑھائیں اور کاروباری کمیونٹی اور تعلیمی اداروں ک

 برامپٹن میئر لنڈا جیفری        -

ت "جیسا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پالن کا عمل آگے بڑھ رہا تھا، ہم نے برامپٹن کے اندر اور باہر سے کئی فریقین کی ترجیحات اور خیاال
مسلسل محنت اور شراکت داریاں درکار ہوں گی، جس میں سٹی کے ہمیں ہے اور کامیابی کے لیے  بے باک کے بارے میں سنا۔ یہ منصوبہ 

 ضح اور کثرت سے پیمائش ہو گی۔"اہداف کی وا

http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Pages/Business-Headline-Article.aspx/177/
http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Pages/Business-Headline-Article.aspx/177/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/484


 

 

 کونسلر جیف بومین، اکنامک ڈیولپمنٹ چیئر        -

اب زیادہ اہم ہیں۔ یہ منصوبہ  کی نسبت سےتاریخ میں کسی بھی وقت  ،اہداف کو حاصل کرنے کے لیے شراکت داریاں اور اشتراک اپنے"
ر شیریڈن جیسے تعلیمی شراکت داروں کے ساتھ کام کے مضبوط تعلقات ہماری کاروباری کمیونٹی، ٹورانٹو گلوبل جیسی تنظیوں، ریئرسن او

 کے ساتھ معاشی رابطے بنانے کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے۔" GTAAپیدا کرنے اور 

 باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر، برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر        -

 اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پالن کے حقائق: 

 :ُسرے،  چھ تقابل پیما شہرBC ارلوٹ، نارتھ کیرولینا؛ کولمبس، اوہائیو؛ اور اوسلو، چجوز، کیلیفورنیا؛ ؛ آسٹن، ٹیکساز، سین
 ناروے

 :کلف بینسن،  اسٹیئرنگ کمیٹی کے اراکینVSETA  انجنیئرنگ اینڈ برامپٹن ماسٹر مائینڈ؛ جو کرمپ، دی کرمپ گروپ، آئی
ور دنجال، جسٹ انسٹرومنٹس آئی این سی؛ ایوان مور، پرأوز، ڈیش اینڈ این سی؛ نٹالی فرینسس، مارکیٹنگ اسٹریٹیجسٹ؛ کن

برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ؛ شالینی ؛ راڈ رائیس، رائیس ڈیولپمنٹ کارپ؛ ہیتھر سٹریٹی، ڈیلوئٹ پرائیویٹ اور چیئر، LLPکرأوچھ، 
 ن؛ کونسلر ڈٔوگ وہیلینزکنہا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، پیل ہیلٹن ورک فورس ڈیولپمنٹ گروپ؛ کونسلر جیف بومیڈا

  ٹیلنٹ اور افرادی قوت؛ سرمایہ کاری؛ جدت اور ٹیکنالوجی؛ نوکریوں کی جگہیں؛ اور مسابقتی  :شعبے کلیدیتوجہ کے
 صالحیت

  کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے اور ایسی سرگرمیوں کا نفاذ کر رہا ہے جو ویژن پر  ویژن 2040برامپٹن کے ماسٹر پالن کا
کے حوالے سے نئی  برامیلیہآمد کرتی ہیں اور جو برامپٹن کو ممتاز کرتی ہیں، جن میں جدت، ڈأون ٹأون کی ترقی، عمل در

  تجاویز اور ایک نئے "اپ ٹأون" پر زور دیا گیا ہے۔

  لیے پہلے سے جاری عمل درآمد میں ریئرسن کے ساتھ شراکت داری میں انکیوبیٹر/مشترکہ کام کی جگہ، سرمایہ کاری کے
کشش پیدا کرنے کے لیے حکمت عملی کی تیاری، ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ سپر کلسٹر کے حوالے سے ٹیلنٹ اور گنجائش کی 

اور معاشی  کا آغازن نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم انٹرپرینیوئرز کے لیے ایک آن الئتیاری، برامپٹن کے کاروباری لوگوں اور 
 امل ہے۔سے بات چیت ش GTAAرابطے پیدا کرنے کے لیے 
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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۔ 
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