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 ( کے فیصلے پر برامپٹن کا ردرعملAmazon HQ2امیزون ایچ کیو ٹو )

امیزون کی جانب سے آج پہلے پہر جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق، اُس نے اپنے نیویارک سٹی اور ایئرِلنگٹن،  -برامپٹن، آن 
 وسعت دینے کا اعالن کیا ہے۔ہیڈکوارٹرز کو ورجینیا 

 ٹورانٹو ریجن بِڈ  ے دی جانے والی سٹی آف برامپٹن اِس میں شارٹ ِلسٹ ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، جو کہ ٹورانٹو گلوبل کے ذریع
 کی فہرست میں کنیڈا کا اکیال شہر ہے۔ 20کے ایک حصے کے طور پر ممکن ہوا ہے  اور یہ 

اس سے یہ بات کُھل کر سامنے آ گئی ہے کہ برامپٹن اور ٹورانٹو کے بقیہ عالقے اپنی پرکشش کاروباری سرمایہ کاری کے مواقع  حوالے 
رمایہ کاری کے حوالے سے برامپٹن ایک تسلیم شدہ مسابقت کار ہے اور اپنا مالزمتوں اور س  سے پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔

یہ رجحان عالمگیر سطح پر جاری رکھے گا۔ امیزون کے لیے اس عالقے کے مثبت ماحول کو نمایاں کرنے والی بِڈ بُک کو اب تک 
 سے زیادہ مرتبہ ڈأون لوڈ کیا جا چکا ہے۔ 17,000

 کو مالزمتوں اور سرمایہ کاری کے حوالے سے شہر کی دلکش حکمت عملی کا - لینڈز CAA  -قام امیزون کو پیش کیے جانے واال م
کا حوالہ دیا گیا ہے، جو کہ شہر کے مستقبل کے حوالے  ویژن 2040اپ ٹأون برامپٹنز الزمی جزو بنایا گیا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں 

ایکڑ  110یہ جگہ ترقی کے مواقعے کے حوالے سے کلیدی حیثیت رکھتی ہے جس میں  سے کثیر االستعمال نوعیت کا مرکزی نقطہ ہو گی۔
ر بڑے ایئرپورٹ سے چند منٹ کی سے زیادہ سرکاری اراضی موجود ہے؛ یہ انتہائی قیمتی زمین ہے اور دو بڑی شاہراہوں کے پاس ہے او

 مسافت پر واقع ہے۔

بِڈ جمع کرانے کے بعد اب تک سٹی انتظامیہ نے اس جگہ کو سرمایہ کاری کے لیے تیار کرنے کے  HQ2برامپٹن کی جانب سے امیزون 
مزید ترقی دینے کے  لیے مسلسل جدوجہد کی ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے بنیادی نوعیت کے مطالعہ جات مکمل کیے گئے ہیں اور

لیے ضروری تصّورات اور ماڈلز کی چھان بین کی ہے۔ اس جگہ پر مشترکہ سرمایہ کاری کے مواقع کی چھان بین کے لیے سٹی کے عملہ 
 ہائی ویز سے مربوط کرنا 407اور  410نے مختلف حکومتی سطحوں پر ربط سازی کا عمل جاری رکھا، بشمول اس جگہ کو 

ی آبادی کے لحاظ سے کنیڈا کا دوسرا بڑا شہر ہونے کے ناطے، برامپٹن باصالحیت لوگوں کو انتہائی پُرکشش مواقع تیز ترین بڑھتی ہوئ
نئے لوگ آباد ہو رہے ہیں۔  یہ کنیڈا میں موجود کم عمر ترین میونسپیلٹی ہے  14,000فراہم کرتا اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال اس میں تقریبًا 

ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔  209یعنی اس میں  -ہے اور اس کی آبادی انتہائی متنوع ہے سال  36.5جس کی اوسط عمر 
 Plexxis سافٹ ویئر فرم  ٹیکنیکل کمپنیاں برامپٹن اور اس کی فعال اور سرگرم ٹیکنیکل کمیونٹی کی اہمیت کا اعتراف کر رہی ہیں۔

چونکہ ڈأون   اور کینن کا گھر ہے۔ راجرزنے حال ہی میں برامپٹن میں  اپنا دفتر کھوال ہے اور یہ مشہور زمانہ کمپنیوں مثاًل   )پلیکسز(
ٹأون برامپٹن میں نئے کاروباری مواقع پیدا کرنے اور سائبرسیکورٹی پروگرامنگ کو النے کے لیے برامپٹن،  ریئرسن یونیورسٹی کے ساتھ 

وونما پا رہے ہیں۔ اس عالقے مل کر کام کر رہا ہے، لٰہذاصالحیتوں کو مزید فروغ دینے اور ان میں نکھار پیدا کرنے کے نئے مواقع بھی نش
کے مثبت پہلؤوں کے اعتراف کے ممکنات میں سے امیزون تو صرف ایک مثال ہے اور ہم ایسے سرمایہ کاروں کے ساتھ بھی مل کر کام 

ی سائیٹ کی اہمیت کے حوالے سے سٹی کے ویژن میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور ہم برامٹن کے کاروبار CAAکر رہے ہیں جنہوں نے 
 اداروں کو بہترین فواہد پیش کر رہے ہیں۔

 اقتباسات

کی وجہ سے برامپٹن میں تکنیکی نوعیت کی مالزمتوں کو زبردست فروغ ملے گا اور ہم پُر امید ہیں کہ ہماری معاشی فروغ  HQ2"امیزون 
کی زمینوں پر ہمارے کیے جانے والے کاموں اور ہمارے پرجوش تکنیکی شعبہ کی موجودگی، برامپٹن کے  CAAکی حکمت عملیوں، 

 ایک نئی روح پھونکتی رہے گی۔" تکویژن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے  2040
 کونسلر جیف بومین، اکنامک ڈیولپمنٹ چیئر       -

  

http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Pages/Business-Headline-Article.aspx/136/
http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Pages/AmazonBid-CAA-Lands.aspx)
http://geohub.brampton.ca/pages/brampton-2040-vision
https://youtu.be/9pymnVz0KLI
https://youtu.be/AHGSySR3l9M


 

 

سائیٹ کا محل  CAA"سرمایہ کاری کے لیے برامپٹن میں موجود عالمگیر سطح کے انتہائی موافق ماحول سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور 
ہم نے اپنی رسائی میں اضافہ کیا ہے اور ے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وقوع ترقی کے مواقعے کے حوالے سے انتہائی پرکشش ہ

ہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے فیصلہ ساز لوگوں کی زیادہ تعداد کو برامپٹن کے رہائشیوں کی صالحیتوں اور تنوع عالمگیر سطح پر مقابل
کا علم ہے اور وہ مستقبل میں قابل ذکر ترقی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے ہمیں اپنی اعلٰی ترین منزل کے طور پر ضرور زیر غور 

 الئیں گے۔"
 یکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچرباب ڈارلنگ، ڈائر       -
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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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