
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

 درجہ حاصل ہو گیا ہے کا  1نمبر سٹی آف برامپٹن کے فوڈ پروسیسنگ کے شعبے کو 

ویں ساالنہ میٹرو   17گذشتہ روز سٹی آف برامپٹن کو بزنس فیسیلیٹیز میگزین میں شائع ہونے والی  –  ( 2021جوالئی  28برامپٹن، آن )
رینکنگ رپورٹ میں فوڈ پروسیسنگ لیڈرز کے زمرے میں مسلسل دوسرے سال پہلی پوزیشن کی درجہ بندی کے ساتھ اعلٰی اعزازات سے  

 نوازا گیا ہے۔ 

یکٹس اور حالیہ طور پر کی جانے والی توسیعات جیسے شعبوں میں بھی اعلٰی درجوں پر رکھا گیا برامپٹن کو مالزمتوں، اعالن کردہ پروج
 www.businessfacilities.com یہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے:  2021ہے۔ رینکنگ رپورٹ برائے 

کے طور پر برامپٹن میں خوراک  شمالی امریکہ کے سب سے بڑے ایگری فوڈ سیکٹرز میں سے ایک، اونٹیریو کے فوڈ کلسٹر کے حصے 
اور مشروبات کا تیزی سے فروغ پاتا ہوا شعبہ موجود ہے جسے صنعت کی سرکردہ ٹیکنالوجی، اعلٰی معیار کی مصنوعات اور ایک بھرپور  

فوڈ  زرعی روایت کی معاونت حاصل ہے۔ برامپٹن کا فوڈ اینڈ بیوریج سیکٹر ایک ون اسٹاپ شاپ کی طرز پر کام کرتا ہے جس میں 
ٹیسٹنگ، پروسیسنگ اور پیکیجنگ کی سہولیات کے عالوہ نقل و حرکت، پیکیجنگ ڈیزائن، شعبہ کے آالت اور ریفریجریشن سٹوریج کی  

 مکمل سہولیات دستیاب ہیں اور یہ سب کچھ شہر کے اندر موجود ہے۔ 

افہ کرتے ہیں۔ خوراک اور مشروبات کی  بلین کا اض 1.3میں ساالنہ $ GDPبرامپٹن کے خوراک اور مشروبات کے شعبے کینیڈا کے  
 لوگ مالزمت کرتے ہیں۔ 8,500کمپنیوں میں  300تیاری، پروسیسنگ اور اس سے متعلقہ دیگر معاون صنعتوں میں تقریبًا 

ورج  ہیں: فوڈ اینڈ بی  یہ سٹی کے کلیدی شعبے   ہمارے کلیدی شعبوں میں ہوتا ہے۔ برامپٹن میں خوراک اور مشروبات کے شعبے کا شمار  
 پروسیسنگ، ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ، ہیلتھ اینڈ الئف سائنسز اور انوویشن ٹیکنالوجی۔

  Maple(، میپل الج فارمز )Loblawsبرامپٹن میں فوڈ اینڈ بیوریج کے شعبے میں مالزمتیں فراہم کرنے والے آجرین میں لوب الز )
Lodge Farms( اور اٹال پاستا )Italpastaد ہیں۔ عالوہ ازیں، کلیدی نوعیت کے آجریں مثاًل کوکا کوال باٹلنگ  ( کے ہیڈکوارٹرز موجو

ہترین  اور ِگو اینڈ گو پریپیئرڈ فوڈز کی سہولت گاہیں بھی برامپٹن میں موجود ہیں۔ یہ تمام کمپنیاں برامپٹن شہر میں موجود شہر کے ٹیلنٹ، ب 
 لی کے ساتھ مستفید ہو رہی ہیں۔ انفراسٹرکچر اور مارکیٹ تک آسان رسائی کے ثمرات سے موزوں حکمت عم

کی عالمی وباء کے پورے دور میں مضبوط رہا ہے اور اس مشکل وقت کے دوران  19-برامپٹن کا خوراک اور مشروبات کا شعبہ کووڈ
 شہر کی معیشت کو سہارا دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہا ہے۔ 

 www.investbrampton.ca ں مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں:برامپٹن کے خوراک اور مشروبات کے شعبے کے بارے می 

 اقتباسات 

وباء کے دوران کھانے پینے کی اشیاء فروخت کنندگان تک پہنچانے اور کینیڈا    19-برامپٹن کے خوراک اور مشروبات کے شعبے نے کووڈ "
کے رہائشیوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ہم اپنے تمام اہم کارکنوں کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا  

زنس فیسیلیٹیز میگزین میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر  کرتے ہیں۔ مسلسل دوسرے سال بھی فوڈ پروسیسنگ لیڈر کے طور پر ہمیں ب 
خاص طور پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ درجہ بندی ہمارے فوڈ اینڈ بیوریج پروسیسنگ کے کاروبار کے شاندار کام کا ثبوت ہے اور اس  

 " ہماری اقتصادی ترقی کی ٹیم کی پذیرائی ہوئی ہے جو ان کو مسسل معاونت فراہم  کرتی رہی ہے۔ 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

کی وجہ سے بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور برامپٹن کے فوڈ اینڈ بیوریج سیکٹر میں  19-دنیا بھر کے کاروباری اداروں پر کووڈ "
ہم اپنے کاروباری   شامل افراد کی کاوشوں نے ہماری کمیونٹی کو اس بے نظیر مشکل وقت سے گزرنے میں خاطر خواہ مدد فراہم کی ہے۔

 اداروں اور ان کے مالزمین کے مشکور ہیں اور سٹی ان کے ساتھ اپنا بھرپور تعاون جاری رکھنے کا خواہشمند ہے۔" 



 

 

 ؛ چیئر، اکنامک  ڈیویلپمنٹ، سٹی آف برامپٹن4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 

کے طور پر مسلسل دوسرے   1میں فوڈ پروسیسنگ لیڈرز کیٹیگری میں نمبر  بزنس فیسیلیٹیز میگزین کی ساالنہ میٹرو رینکنگ رپورٹ "
سال تسلیم کیے جانے پر ہم جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ ہماری وقف شدہ اور پرعزم اقتصادی ترقیاتی ٹیم کا شکریہ جو اس شعبے کی تعمیر 

وباری اداروں اور ان کے کارکنان کا بھی شکریہ۔  اور معاونت کے لیے کام کرتی ہے اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام کار
کاروباروں کی بقاء اور توسیع پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، ہم برامپٹن میں نئے کاروباری اداروں کو النے کے لیے کام کر رہے ہیں، 

 جبکہ اپنے موجودہ شاندار کاروباروں کی معاونت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔"

 ؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن 5اور  1نسلر وارڈز پال ویسینٹے، ریجنل کو -

"ہماری کاروباری کمیونٹی ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور سٹی کی جانب سے ہماری ٹیم ہر ممکنہ طریقے سے ان کی  
اور ہماری پرعزم اقتصادی ترقیاتی  –مشروبات کے شعبے  معاونت اور کامیابی کے لیے کوشاں ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے خوراک اور

 کا درجہ دیا گیا ہے۔"  1کو مسلسل دوسرے سال بھی بزنس فیسیلیٹیز میگزین کی جانب سے نمبر  –ٹیم کی کوششوں 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
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سے زائد کاروباروں کا گھر   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

اور ہم ٹیکنالوجی اور  ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں ہے۔
نا سکیں جو محفوظ، قابل ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر ب

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹردوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 پرابجوت کینتھ 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن
Prabhjot.Kainth@brampton.ca |3426 -874-905 
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