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سروس ریویو جاری کر دیا: برامپٹن معاشی طور پر اچھی طرح منتظم شدہ اور مستقبل  KPMGسٹی نے 
 ہے شہر  کے لیے تیار

 

نے سٹی آف برامپٹن کے لیے اپنی مکمل کردہ سروس کی  KPMG میںاس ہفتے کی کمیٹی آف کونسل  – (2019مئی  30برامپٹن، آن )
 ۔ہیں نظرثانی کے نتائج پیش کیے

KPMG ہے۔ سٹی  جاری رکھے ہوئے ہے، جو مضبوط معاشی عملدرآمد شہراچھی طرح منتظم شدہ ایک "سٹی آف برامپٹن  کہ نے بیان کیا
تاکہ یہ مستقبل کے مواقع کے لیے تیار رہ سکے۔ اس کے عالوہ، سٹی   ےہ کاری کا عمل جاری رکھا ہوااپنی بہتری کے لیے سرمایہ نے 

 خدمات کی فراہمی کے کئی شعبہ جات میں رہنما حیثیت رکھتا ہے۔"

 کم از کم اکے حوالے سے اپنے ہم عصر شہروں کی نسبت زیادہ ی ی سطحوںیدادوں کے ٹیکس اور عملے کنتائج نے ظاہر کیا کہ سٹی جائ
 برابر کارکردگی دکھاتا ہے۔

KPMG تفریحی پروگراموں اور سہولت گاہوں کے فی کس اخراجات موازنے کے گروہ کی نسبت کم ترین تھے۔ اسی طرح  ے مطابقک"
 ۔"رہے ہیںمنصوبہ بندی اور ترقیاتی کاموں کے اخراجات تقابل پیمأوں کی نسبت بہت کم 

م کی فراہمی کے طریقوں سے فائدہ اٹھانے کے مواقع کے وٹیکنالوجیوں، خدمات کے نمونوں، عمل درآمدوں اور رقمزید یہ کہ سٹی نئی 
کو نئی شکل دینے اور کمیونٹی کو اعلی  شہر کی انتظامیہکی سفارشات پر گہرائی سے نظرثانی کرے گا، جو اس  KPMGحوالے سے 

   ے سکتے ہیں۔معیار کی خدمات کی فراہمی جاری رکھنے میں مدد د

 میں آتا ہے۔ 2020کونسل کے اس کی پیروی میں رپورٹ کا وقت جنوری 

KPMG آڈٹ، ٹیکس اور مشاورتی خدمات کی فراہمی میں کینیڈا میں رہنماء حیثیت رکھتی ہے۔ KPMG  پورے ملک اور پوری دنیا میں
 700سے زائد مقامات پر کام کرتی ہے۔ اس فرم کے  40کینیڈا میں  KPMGہے۔  حل بتاتینس کی پیچیدہ کاروباری مشکالت کا ٹکالئی

سے زائد مالزمین کینیڈا میں چوٹی کے کئی کاروباروں، غیر منافع بخش تنظیموں اور حکومتی تنظیموں کو خدمات  6,500شراکت دار اور 
 خدمات فراہم کرتے ہیں۔

 اساتاقتب 

 پنےریہ ادا کرتے ہیں، جو کونسل کے اکا شک KPMG"ہم سٹی کی خدمات اور ٹیکسز کو کم رکھنے کے مواقع پر اپنی جامع رپورٹ پر 
ے عہد کا مرکز توجہ رہا ہے۔ ہم مٔوثر خدمات فراہم کرنے پر مرکوز ہیں اور یہ بیرونی نقطہ نگاہ میونسپل خدمات کی فراہمی میں برامپٹن ک

 رہنما کردار کی تصدیق کرتا ہے۔ ہم جدت اور بچت کے لیے شناخت کردہ ان نئے مواقع پر کام کرنے کے لیے پرامید ہیں۔"

 میئر پیٹرک برأون -

 

ہیں، جو اس شہر کے موجود برامپٹن ایک اچھی طرح چالیا جانے واال شہر ہے، جس کے عملے میں اعلی کارکردگی دکھانے والے افراد "
کو بھرپور تجربہ فراہم کرنے پر مرکوز ہیں اور مجھے اعتماد ہے کہ متعین  اپنے صارفین یں۔ ہماری ٹیمہیں سے کام کرتےلگن پوری لیے 

ثر خدمات کی فراہمی اور مٔوثر خدمات میں بہترین طرز عمل کے حوالے سے ایک دانش مندانہ راستے پر موڑ رہے کردہ مواقع ہمیں مؤ 
 ہیں۔

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://home.kpmg/ca/en/home.html&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|3c13cd55cc7441fe6b0208d6e4fd5a0f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636948174116370866&sdata=UORtdRT7bFcdsAj7cmMEmO0e1KgfG84P6W22RMzkJA4=&reserved=0


 

 

 پٹاری، قائم مقام چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہ جو -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز  ۔کاروباروں کا گھر ہے 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹکوآرڈینیٹر، میڈیا 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca|3426 -874-905 
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