
 

 
 
 
 
 
 

  برائے فوری اجراء 

سائیٹ سلیکشن میگزین نے سٹی آف برامپٹن کو کینیڈا میں سرمایہ کاری کرنے کے بہترین مقامات میں سے ایک  
 کے طور پر تسلیم کر لیا

گزشتہ روز، سائیٹ سلیکشن میگزین، ایک عالمی طور پر شائع ہونے واال کاروباری جریدہ، جو کاروباری ریئل    – ( 2021ستمبر  3برامپٹن، آن )
اسٹیٹ اور معاشی ترقی پر نظر رکھتا ہے، نے کینیڈا میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین جگہوں کی اپنی فہرست جاری کر دی، جس میں سٹی آف  

 میں جگہ پائی۔مقامات  20برامپٹن نے اعٰلی ترین 

کو سائیٹ سلیکشن میگزین کی جانب سے سرمایہ کرنے کے لیے کینیڈا کے بہترین  اکنامک ڈیولپمنٹ آفس اس درجہ بندی کے ساتھ، سٹی کے 
مقامات کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ سٹی اپنے کلیدی شعبہ جات پر اپنی معاشی ترقی کی کوششیں مرکوز کرنا جاری ہے: جدت اور  

حکمت عملی کے ایک    FDIمیں، شہر کی  2020اور الئف سائنسز۔ ٹیکنالوجی، ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ، فوڈ اینڈ بیوریج پروسیسنگ اور صحت 
افراد پر مشتمل آبادی کے ساتھ، برامپٹن کینیڈا میں تیز  700,000حصے کے طور پر کاروباروں کی بحالی اور توسیع پر اضافی زور دیا گیا تھا۔ 

ہزار افراد پر مشتمل نوجوان، تعلیم یافتہ   320,000پٹن کی سال کی اوسط عمر کے ساتھ، برام 36ترین رفتار سے بڑھنے واال دوسرا شہر ہے۔ 
 سے زائد ثقافتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔  234زبانیں بولنے والی  115اور متنوع افرادی قوت 

 
میں منظور کیا تھا۔   2020کا ایک بنیادی ستون ہے، جسے برامپٹن سٹی کونسل نے مئی  حالی کی حکمت عملی معاشی ب  سرمایہ کاری، سٹی کی 

سٹی کے انوویشن ڈسٹرکٹ کا بتدریج فروغ اس حکمت کا ایک دوسرا کلیدی حصہ ہے۔ معاشی بحالی کی حکمت عملی کا مقصد برامپٹن کی  
کی وبائی بیماری کے اثرات سے چھٹکارا پانے میں   19-پہنچانا ہے اور یہ چیز شہر کو کووڈمعیشت میں کشش پیدا کرنا اور اسے مسابقتی فائدہ 

 مدد فراہم کرے گی۔ 

 برامپٹن شہر میں بڑی سرمایہ کاری النا جاری ہے، جن میں درج ذیل قابل ذکر پراجیکٹس کا حالیہ طور پر اعالن کیا گیا ہے: 

کینیڈی روڈ   200اس کے ایک بالکل نئے اور قابل استحکام آپریشنز سنٹر کی برامپٹن میں  الیکٹرا کا اعالن: جون میں، الیکٹرا •
 سأوتھ کی تعمیر کے منصوبے کا اعالن کیا گیا۔

 
  55اور رہائش اور خوراک کی خدمات کے شعبے میں  78نئے مقام کے ایک کلومیٹر کے انددر، پرچون کے شعبے میں 

ھائی گنا  جو موجودہ جگہ پر نوکریوں کی موجودہ تعداد سے ڈ  –مالزمین کو اس عالقے میں ال کر  400کاروبار موجود ہیں۔ 
الیکٹرا آپریشنز سنٹر کے قریبی فاصلے میں پرچون اور خوراک کے کاروباروں کو مضبوط بنانے میں مدد دے   –زیادہ ہے 

 گی، جو سٹی کی مقامی معاشی بحالی اور مستقبل کی بڑھوتری میں معاونت  فراہم کرے گا۔ 

ملین کی نئی   12.8ینیڈا باٹلنگ برامپٹن فیسلیٹی میں $میں، کوک کینیڈا باٹلنگ نے کوک ک 2020: دسمبر کوک کینیڈا باٹلنگ  •
سرمایہ کاری کا اعالن کیا۔ اس سرمایہ کاری کو الئین مینوفیکچرنگ کی موجودہ صالحیتوں کو بدلنے کے لیے استعمال کیا  

 جائے گا، تاکہ صارفین کے لیے مصنوعہ کی جدت کی زیادہ ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ 

مربع فٹ   250,000سال کی ابتداء میں، میپل الج فارمز نے اعالن کیا کہ وہ اپنے برامپٹن کے پالن میں : اس میپل الج فارمز •
نوکریاں پیدا کرے گا۔ وہ چکن شاپ کی پرچون کی دکان کے لیے ایک نئی   300کی توسیع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو مزید 

 یدا ہوں گی۔ مزید نوکریاں پ  100جگہ کے ارادے بھی رکھتے ہیں، جس سے 

 پر دستیاب ہے۔  یہاں مکمل نتائج اور درجہ بندیوں کے حوالے سے مزید معلومات 

 اقتباسات 
 

روں کے لیے  "برامپٹن مواقع کا شہر ہے اور کینیڈا انوویشن کوریڈور میں اپنے شاندار مقام اور اپنے مسابقتی قابل افراد کے ساتھ، ہم عالمی کاروبا
سلیکشن میگزین کی جانب سے کینیڈا کے بہترین مقامات میں شامل کیے جانے پر  سرمایہ کاری کی بہترین جگہ فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں سائیٹ 

کا  خوشی ہے اور تمام ممکنہ سائیٹ سلیکٹرز کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ اس بارے میں مزید جانیں کہ ہمیں کیا چیز عالمی درجہ کا مستقبل 
 شہر بناتی ہے۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
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وباء کے اثرات سے آگے بڑھتے ہوئے، بحالی کے عمل کے دوران سرمایہ کاری برامپٹن کی معیشت میں مسابقتی فائدہ اور لچک النے   "عالمی
ی  میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گی۔ برامپٹن سنجیدہ ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ سائیٹ سلیکشن میگزین نے ہمارے شہر کو سرمایہ کار 

 ینیڈا کے بہترین مقامات میں سے ایک کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔" کرنے کے لیے ک

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

اور پوری دنیا  "سرمایہ کاری شہر کی معاشی بحالی کی حکمت عملی کا ایک کلیدی ستون ہے اور برامپٹن ایک جدت پسند شہر بننے اور کینیڈا
کے کاروباری اداروں کے لیے سرمایہ کاری کرنے کا ایک پرکشش مقام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم سائیٹ سلیکشن کی جانب سے اپنے اس  
ابل  عالمی درجے کے شہر کو کینیڈا کے بہترین مقامات میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے بامہارت اور ق

کہنے لوگوں، انوویشن کوریڈور پر جگہ اور ایک وقف شدہ اکنامک ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ، برامپٹن اپنی کمیونٹی میں سرمایہ کاری کو خوش آمدید 
 کے لیے تیار ہے۔" 

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

برامپٹن کی جانب سے ہم کونسل کی مدت کی ترجیحات کو حقیقت بنانے کے لیے مکمل طو پر پُرعزم ہیں: برامپٹن مواقع کا شہر ہے  "سٹی آف 
ر پر  اور ہم اپنے آپ کو کاروباروں کی سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین مقام کے طور پر قائم کرنا جاری ہیں۔ کینیڈا کے بہترین مقامات کے طو

کی عالمی وباء سے آگے بڑھ رہے   19-انے پر برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ آفس میں ہماری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ جبکہ ہم کوِوڈتسلیم کیے ج
 ہیں، ہم اپنے شہر کی بحالی پر مرکوز ہیں اور مسلسل سرمایہ کاری حاصل کر کے اپنی معیشت میں لچک النے کی کوشش جاری رکھیں گے۔" 

 ڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن ڈیوڈ بیرک، چیف ای  -

-30- 

 
کاروباروں کا گھر   75,000 لوگوں اور  700,000 کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

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۔
اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک  

پر مربوط ہو جائیں اور  انسٹاگرام اور، فیس بکٹوئٹر ندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ایسا صحت م
.www.brampton.ca پر مزید جانیں۔ 

 

 
 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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