برائے فوری اجراء

برامپٹن نے جرمنی سے بیرونی سرمایہ کاری النے کے مقاصد پر اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے

براون اور ریجنل کونسلر پیٹ فورٹینی برامپٹن میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ
برامپٹن ،آن ( 4اکتوبر  - )2019اگلے ہفتے میئر پیٹرک ٔ
( )FDIکے حوالے سے کولون ( )Cologneجرمنی میں انوگا فوڈ فیئر میں شرکت کے لیے بیرون ملک سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔
انوگا عالمگیر سطح پر منعقد ہونے واال دنیا کا سب سے بڑا فوڈ اینڈ بیوریج ٹریڈ شو ہے جس میں  7,500سے زیادہ نمائش کنندگان اور دنیا
بھر سے  165,000سے زیادہ سیاح شرکت کرتے ہیں۔ برامپٹن کے پاس مختلف االنواع صنعتی بنیادیں موجود ہیں اور انوگا کے ذریعے
برامپٹن اپنے شہر کے فوڈ اینڈ بیوریج کے شعبے میں ،جس میں پہلے سے ہی تقریبًا  300کمپنیوں میں  8,500سے زیادہ مالزمین کام کر
رہے ہیں ،میں سرمایہ کاری کے مزید مواقع تالش کر سکتا ہے۔ برامپٹن میں فوڈ اینڈ بیوریج کے شعبے میں مالزمتیں فراہم کرنے والے
آجرین میں لوب الز ( ،)Loblawsمیپل الج فارمز ( )Maple Lodge Farmsاور اٹال پاستا ( )Italpastaکے ہیڈکوارٹرز موجود ہیں۔
عالوہ ازیں ،کلیدی نوعیت کے آجریں ً
مثال کوکا کوال باٹلنگ کی سہولت گاہیں بھی برامپٹن میں موجود ہیں۔ یہ تمام کمپنیاں برامپٹن شہر میں
موجود شہر کے ٹیلنٹ ،بہترین انفراسٹرکچر اور مارکیٹ تک آسان رسائی کے ثمرات سے موزوں حکمت عملی کے ساتھ مستفید ہو رہی
ہیں۔
پچھلے مہینے سٹی آف برامپٹن نے بوسٹن میں منعقد ہونے والی میڈٹیک کانفرنس میں اپنی  FDIحکمت عملی کے مقاصد کے حصول کی
رہنماوں سے مالقاتیں کیں اور کینیڈا
کوششوں کا آغاز کر دیا ہے .کانفرنس کے موقع پر شہر کے نمائندگان نے درجنوں عالمی کاروباری
ٔ
میں کاروبار شروع کرنے میں دلچسپی رکھنے والے کاروباری اداروں کے ساتھ کارپوریٹ کال پروگرام پر بات چیت کی۔
 FDIکی حکمت عملی سٹی کے اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پالن ( )EDMPاور  2040ویژن کے مقاصد کے حصول کی کلید ہے۔  FDIکا
مقصد خاص طور پر سپالئی چین میں موجود خالء کو پُر کرنا ،ٹیکس بیس کو وسعت دینا ،معاشی بڑھوتری کو فروغ دینا اور کاروبار کے
لیے سازگار مقام ہونے کی حیثیت میں برامپٹن کی ساکھ کو بہتر بنانا ہے۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری سے شہر میں آنے والی نئی
سرمایہ کاری سے مالزمتوں میں بھی اضافہ ہو گا ،جس سے برامپٹن کے تمام رہائشیوں کو فائدہ پہنچے گا۔
اقتباسات
"مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالمشافہ طور پر ہونے والی ہماری میٹنگز اور گفتگو اور بوسٹن میں ہمارے طے پانے والے
معاہدوں سے ہمیں برامپٹن میں نئی سرمایہ کاریاں النے میں بیش بہا کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ کاروباری تعلقات استوار کرنے اور اپنے
عظیم شہر میں س رمایہ کاریاں النے پر بات چیت کرنے کے لیے ہم اپنے طے پائے جانے والے ہر معاہدے کا پیچھا کریں گے۔ ہم دنیا پر یہ
بات عیاں کرنا چاہتے ہیں کہ برامپٹن کا مطلب ہے کہ آپ اس میں ابھی اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔"
-

براون
میئر پیٹرک ٔ

"ہم جرمنی میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں شرکت کرنے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے شدت سے منتظر ہیں تاکہ ہم برامپٹن
جیسی شاندار جگہ پر سرمایہ کاری کرنے کے فوائد سے ممکنہ سرمایہ کاروں کو بطریق احسن آگاہ کر سکیں۔ ہم اپنے نوجوان اور ذہین
کارکنان کے بارے میں اور اپنے بہترین محل وقوع کے بارے میں ان کے ساتھ بات کریں گے۔ ہم انہیں یہ بھی بتائیں گے کہ ہم کینیڈا کے
سب سے بڑے ایئرپورٹ کے انتہائی قریب ہیں ،بڑی شاہراہوں کے ساتھ ہماری رسائی بہت آسان ہے اور یہ کہ یہاں پر کینیڈا کے سب سے
بڑے ریل ٹرمینل کی سہولت بھی موجود ہے۔ فوڈ اور بیوریج کے پیداواری شعبوں میں ہم غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بہت کچھ دے سکتے
ہیں اور ہم انہیں اپنے عظیم شہر کے بارے میں باقی سب کچھ بھی بتانے کے منتظر ہیں۔"

-

ریجنل کونسلر گرپریت سنگھ ڈھلون ،چیئر ،اکنامک ڈیولپمنٹ کمیٹی

رہنماوں کے ساتھ ہم
"ہم  FDIکے ہر مشن کے ذریعے نئے معاہدے طے کر رہے ہیں اور دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے کاروباری
ٔ
برامپٹن کے کلیدی شعبوں میں اپنے تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ انہی تعلقات اور اپنے عملے کی جانب سے معاہدہ جات پر کام جاری
رکھنے کی وجہ سے ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے شہر میں غیر ملکی سرمایہ کاریاں النے میں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کریں گے۔"

-

کلیہر بارنیٹ ،ڈائریکٹر ،اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

30-کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے
لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں ،ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت
رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ ،قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹوئٹر ،فیس بک
اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
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