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 کی ساالنہ رپورٹ کا اجراء 2015تجارتی ایونٹ کے موقع پر برامپٹن کی طرف سے 

 
 2015( کے موقع پر شرکاء کو یہ بتایا گیا کہ اس سٹی کے Brampton Economic Updateبرامپٹن اونٹاریو: برامپٹن اکنامک اپ ڈیٹ )

تجارتی منڈی میں مثبت طور پر ترقی کی عکاسی کر رہے ہیں۔ برامپٹن کا شمار بدستور کینیڈا کے معاشی مظاہر سے کس طرح برامپٹن کی 

 کی مضبوط ترین بلدیاتی معیشتوں میں ہوتا ہے۔

 

( کے چیدہ چیدہ نکات پر اظہار مسرت کرنے Annual Economic Reportکی حال ہی میں اس جاری کردہ ساالنہ اقتصادی رپورٹ ) 2015

( پر بات چیت کرنے کے لیے Four-Year Economic Development Strategyاشی ترقی کی چار سالہ حکمت عملی )اور سٹی کی مع

 سے زیادہ راہنما، عملہ کے لوگ اور کاروباری نمائندے شامل ہوئے۔ 125اس تقریب میں برامپٹن شہر کے 

 

انے کی یہ تقریب برامپٹن کے اکنامک ڈویلپمنٹ ( کو متعارف کرAnnual Economic Reportساالنہ اقتصادی رپورٹ )کی  2015

(Economic Development and Tourism Office( اینڈ ٹورزم آفس کی طرف سے منعقد کی گئی۔ اکنامک ڈویلپمنٹ کمیٹی )Economic 

Development Committee( کے سربراہ کاؤنسلر جیف بومین )Jeff Bowmanنے معاشی ترقی کی چار سالہ حکمت عملی ) (Four-

Year Economic Development Strategy کے بارے میں بات کی اور برامپٹن کی ترقی اور معاشی استحکام کے چیدہ چیدہ نکات پر )

 روشنی ڈالی۔

 

"ملکی معیشت کو درپیش مشکالت کے باوجود برامپٹن کی طرف سے بہت سارے معاشی معامالت میں کارکردگی دکھانے کا سلسلہ جاری 

 Councillorشہر کینیڈا کے بہترین شہروں میں نظر آتا ہے اور ہم ایک مثبت نقطہ نظر کے حامل ہیں۔" یہ بات کاؤنسلر بومین ) ہے۔ ہمارا

Bowmanنے کہی۔ ) 

 

 City( نے بھی حصہ لیا جو کہ سٹی آف برامپٹن اکنامک ڈویلپمنٹ آفس )ICI Allianceاس تقریب کا انعقاد کرنے میں آئی سی آئی االئنس )

of Brampton Economic Development Office( اور انڈسٹریل کمرشل انویسٹمنٹ )Industrial Commercial Investment )

اس گروپ کا عزم سٹی کی  انڈسٹری کے اہم نمائیندوں کے درمیان حال ہی میں قائم کردہ باہمی تعاون پر مبنی مارکیٹنگ کا ایک منصوبہ ہے۔

لے کر آگے بڑھاتے ہوئے برامپٹن کی ترقی کے لیے مثبت اقدامات کرنا اور معاشی ترقی کی حوصلہ افزائی  اب تک کی معاشی کامیابیوں کو

 کرنا اور اس میں تعاون فراہم کرنا ہے۔

 

 ( اور باقی کینیڈا میں مختلف مارکیٹس میں برامپٹن کیGreater Toronto Areaکی ساالنہ اقتصادی رپورٹ میں گریٹر ٹورنٹو ایریا ) 2015

 کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے چند اقتباسات درج ذیل ہیں:

  خاطرخواہ رقم خرچ کی بلین ڈالر کی  2.7برامپٹن میں تعمیرات پر

فیصد سے زیادہ اضافہ ہے۔ تعمیرات پر خرچ کی گئی کل رقم کے لحاظ سے یہ شہر کینیڈا بھر میں چھٹے نمبر  20گئی ہے جو کہ 

 پر ہے۔

  برامپٹن( اینٹرپرینور سنٹرBrampton’s Entrepreneur Centre )

( اور Summer Companyنے نوجوانوں کی طرف سے سسرمایہ کاری اور جدت طرازی کو فروغ دینے کے لیے سمر کمپنی )

نئے  44نئے کاروباروں کو اور نوجوانوں کے لیے  99( جیسے پروگراموں کے ذریعے Starter Companyسٹارٹر کمپنی )

 کاروباروں کو شروع کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔

 2015 ( میں ٹورزم اینڈ فلم سروسزTourism and Film Services کے آفس کے مطابق پہلی مرتب ایسا ہو اہے کہ شہر میں )

 فلمبندی کی وجہ سے برامپٹن کی معیشت کو براہ راست ایک ملین ڈالر کا فائدہ ہوا۔

 

شعبوں میں جلد ہی حیرت انگیز اور تاریخ ساز تبدیلیاں ال رہے ہیں۔ ہمارے پاس نوجوان، متنوع صالحیات  "ہم انسانی صحت اور سائینس کے

۔ اب وقت ہے درست جگہ یعنی کہ قابل استعمال خالی زمین دستیاب ہےکی حامل اور تربیت یافتہ افرادی قوت، ٹھوس انفراسٹرکچر اور 

 ( نے کہی۔Councillor Bowmanاؤنسلر بومین )برامپٹن میں سرمایہ کاری کرنے کا۔" یہ بات ک

 

( کی نقول برامپٹن کے Visitor’s Guideکی وزیٹرز گائیڈ ) 2016کی اقتصادی رپورٹ اور حال ہی میں جاری کردہ  2015آپ برامپٹن کی 

یا  edo@brampton.caیا  905.874.2650( سے Economic Development and Tourism Officeاکنامک ڈویلپمنٹ اینڈ ٹورزم آفس )

www.peoplepoweredeconomy.ca پر رابطہ کر کے طلب کرسکتے ہیں۔ 

mailto:edo@brampton.ca
http://www.peoplepoweredeconomy.ca/
http://www.peoplepoweredeconomy.ca/


 

 

 

 

 
 

 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209محسوس کرتا ہے جس میں  کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)یں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں م

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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