
 

 

 

 برائے فوری اجراء

 

 برامپٹن کاروبار کے لیے کھال ہے

 ہیں یفراہم کر رہ ترغیبضمنی قوانین میں تبدیلیاں شہر میں کاروبار شروع کرنے کے لیے  کے زڈیولپمنٹ چارج

 
( ضمنی قوانین کی منظوری دے دی، جو بڑی DCsڈیولپمنٹ چارجز ) 2019آج برامپٹن سٹی کونسل نے  – (2019جون  19برامپٹن، آن )

 دفتری کارپوریشنز اور چھوٹے کاروباروں کو برامپٹن میں منتقل ہونے کے لیے مراعات فراہم کرتے ہیں۔

 

کے چارجز  سے برامپٹن کے حصے میں ڈیولپمنٹ چارجز" کے لیے میجر آفس ڈیولپمنٹ" سے گزیمپشنینئی میجر آفس ڈیولپمنٹ چارج ا

دہ عمارت کے طور پر تعریف کی گئی فٹ اور کم از کم دو منزلہ اونچی علیح   مربع 50,000، جس کی کم از کم ختم کر دیے جائیں گے

 ہے۔ یہ تبدیلی بڑی کارپوریشنز کو اپنے ہیڈ آفس برامپٹن میں منتقل کرنے کے لیے تحریک فراہم کرے گی۔

 

سے استعمال کی تبدیلی کے مبادلوں  ڈیولپمنٹ چارجزگزیمپشن، یضمنی قانون میں ایک اور تبدیلی، چینج آف یُوز اکے چارجز  ولپمنٹیڈ

ی دے دے گی، جو چھوٹے کاروباروں کی سابقہ طور پر صنعتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے  والی )صنعتی سے کاروباری( کو استثن 

  حوصلہ افزائی کرے گی۔ یکجگہوں میں منتقل ہونے 

 

کی گئی تھی، بھی فریقین سے مشاورت  بنیادیتبدیلیاں ڈیولپمنٹ چارجز بیک گرأونڈ اسٹڈی کا نتیجہ ہیں، جس میں میں  ڈیولپمنٹ چارجز

 ا اظہار کیا تھا۔حمایت ظاہر کاپنی بشمول برامپٹن کی کاروباری کمیونٹی، جس نے ان تبدیلیوں کے لیے 

 

برامپٹن کاروباری اور تعمیراتی کمیونٹی کے ساتھ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے کہ سٹی کاروباروں کے لیے منتقل ہونے  

ضمنی قوانین میں ان تبدیلیوں کے عالوہ، برامپٹن ایک مضبوط کمیونٹی کے  ڈیولپمنٹ چارجزاور بڑھنے کے لیے بہترین حاالت رکھے۔ 

ندی کو ایسے پروگرام شروع کرے گا، جو زمین کے استعمال کی منصوبہ ب CIPکر رہا ہے۔  بھی ( کا نفاذ CIPپالن )امپروومنٹ 

کے لیے تحریک کے طور پر معاشی اور دیگر ٹولز کے ساتھ جوڑے گا، جو برامپٹن کو ایک پسندیدہ مقام  نندگانکاروباروں اور تعمیر ک

پورے سٹی میں معاشی ترقی کے مواقع کو فروغ دیں گے اور کاروبار اور سرمایہ کاری کی ایک  بنائے گا۔ ایک ساتھ مل کر یہ اقدامات

 کریں گے۔تر جگہ کے طور پر برامپٹن کے مقام کو مضبوط 

 

 اقتباسات

 

میں یہ تبدیلیاں ہمارے کمیونٹی امپروومنٹ پالن اور ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کے مطابق ہیں، جنہیں  ڈیولپمنٹ چارجز "

اور سرمایہ کاریاں النے اور مواقع کا ایک شہر تعمیر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے  مالزمتیںبرامپٹن میں 

غور کرنے کے لیے ایک مرکزی مقام  لیے ہم پر کرنے کے لیے پرعزم ہیں کہ ہم ہر حجم کے کاروبار کے لیے کئی شعبوں میں کوششیں

 ہوں۔"

 میئر پیٹرک برأون  -

 

ہمارے شہر میں کاروباری سرمایہ کاری کونسل کے اس دور کے لیے بہت اہم ترجیح ہے اور مستقبل میں ہماری کامیابی کے لیے ایک 

قسم کی تبدیلیاں برامپٹن کو مقامی اور بیرونی کاروباروں کے سرمایہ کاری کرنے کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ اس بھی کلیدی تقاضہ 

 بنانے کے ہمارے عزم کو ظاہر کرتی ہیں۔"

 چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچرشریک ریجنل کونسلر پال ویسنٹے،   -
 

 

پیدا کرے گی، ملٹی نیشنل کمپنیوں کو کشش فراہم کرے گی اور  ترغیب ایک ضمنی قانون میں ترمیم ترقی کے لیےکے  ڈیولپمنٹ چارجز "

 میںپیدا کرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی حکومت کی جانب سے اس قسم کی حمایت سٹی آف برامپٹن  مالزمتیںہمارے شہر میں مزید 

سٹی واقعی کہ اور ظاہر کرے گی  ے گیپیدا کرکشش زیادہ ل درجے کے کاروباری رہائشیوں کے لیے او   کی بنسبتلٹیوں یدوسری میونسپ

 میں "کاروبار کے لیے کھال" ہے۔

 ، کینف گروپ آف کمپنیزCEOاگناٹ کینف، چیئرمین اینڈ   -



 

 

 
برامپٹن جیتنے کے لیے مقابلہ کرتا ہے۔ ایک ترقی پسند کمیونٹی امپروومنٹ پالن کے ساتھ، ضمنی قوانین میں یہ تبدیلیاں ایک اور ایسا "

 ہے، جو برامپٹن کو بڑی کاروباری سرمایہ کاریوں کے لیے مزید تر پرکشش جگہ کے طور پر ممتاز بناتا ہے۔" مثبت قدم
 ، برامپٹن بورڈ آف ٹریڈCEOٹاڈ لیٹس،  -
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ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے  کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 

ختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ا
 فیس بک ،ٹوئٹر صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca طہ کریں۔پر راب انسٹاگرام اور

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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