
 

 

 
                     برائے فوری اجراء

 
 برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ آفس، شہر کو سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش مقام بنانے کی کاوشوں کو جاری رکھے ہوئے ہے

 
برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ آفس برامپٹن کو جدت طرازی اور سرمایہ کاری کے لیے ایک اہم مقام کے   – (2022اپریل   22برامپٹن، آن ) 

کی وبائی مرض   19-طور پر پہچانے جانے، مقامی ٹیلنٹ کو فروغ دینے اور کاروباری افراد کو مدد فراہم کرنے کے عالوہ شہر کو کووڈ
 کھنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ کے اثرات سے نکالتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن ر 

 
کی بنیاد کے دوران شہر میں مثبت تبدیلیوں کے اقدامات جاری ہیں اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ بنیادی  کونسل کی ترجیحات کی اس مدت 

ر تعلقات کو استوار اور قائم رکھنے واال ہمارا عملہ کامیاب کمیونٹیز کی تکمیل، اقتصادی امکانات کو سامنے النے اور انوویشن کوریڈور پ 
 ے میں مسلسل مدد فراہم کر رہا ہے۔برامپٹن کی منفرد پوزیشن کو تقویت دین

 
 سرخیوں میں شامل ہیں: 

 
 مقامی کاروباروں کی اعانت 

کیا تھا تاکہ رہائشیوں کو مقامی کاروباروں کی اعانت کرنے کے لیے  "سپورٹ لوکل" مہم کا آغاز میں، سٹی نے اپنی  2020مئی  •
 ان سے خریداری کرنے، کھانا کھانے اور تحائف وغیرہ خریدنے کی ترغیب دی جائے۔ 

کی وبائی مرض سے   19-ر کی اقتصادی بحالی کی حکمت عملی کا ایک اہم اقدام تھا، اور یہ دراصل کووڈسپورٹ لوکل مہم شہ  •
 متاثر ہونے والے ہمارے کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے اور شہر کی معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کا ایک منصوبہ تھا۔ 

 
 انوویشن ڈسٹرکٹ: 

انٹرپرینیورشپ کے ماحولیاتی نظام: یعنی برامپٹن انوویشن ڈسٹرکٹ کی تعمیر کے ذریعے اپنے سٹی آف برامپٹن ایک پُر جدت اور   •
 ڈأون ٹأون کے معاشی امکانات کے فروغ اور انہیں غیر مقفل کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔

ملین ڈالر کی رقم خرچ کرنے  20.5سٹی نے اپنے انوویشن ڈسٹرکٹ میں تقریباً میں شروع ہونے والے معاہدوں کے ساتھ،  2019 •
ملین ڈالر کی سرمایہ کاری   55.2کا عزم ظاہر کیا ہے، جس میں انوویشن ڈسٹرکٹ کے شراکت داروں کی جانب سے بھی تقریبًا 

 ۔ کی جائے گی

تک، چھ نئے شراکت داروں نے انوویشن ڈسٹرکٹ میں اپنی موجودگی کو بھرپور طور پر ثابت کیا ہے۔   2021سے   2019 •
برامپٹن، ریئرسن کی قیادت میں کام کرنے واال   BHiveانوویشن ڈسٹرکٹ کے شراکت داروں میں برامپٹن انٹرپرینیور سنٹر، 

یونیورسٹی اور راجرز سائبر سیکورٹی کیٹاِلسٹ ہیڈ کوارٹر اور   وینچر زون، ایلٹیچیوڈ ایکسلریٹر، فأونڈر انسٹی ٹیوٹ، الگومہ
بھی کلیدی   BIAایکسلریٹر شامل ہیں۔ انوویشن ڈسٹرکٹ کی تعمیر میں شیریڈن ایج، برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ اور ڈأون ٹأون برامپٹن 

 شراکت دار ہیں۔ 

( کی جانب  EDACپر اکنامک ڈیولپرز ایسوسی ایشن آف کینیڈا ) انوویشن ڈسٹرکٹ ویڈیو مارچ میں سٹی آف برامپٹن نے اپنی •
 سے مارکیٹنگ کینیڈا ایوارڈ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ 

 
 ڈأون ٹأون برامپٹن

کے آغاز کے ساتھ اپنے ڈأون ٹأون کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات ماہ کے ویلکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام   12 سٹی •
رہائشیوں کو ٹارگٹڈ اسٹریٹ آؤٹ ریچ سروسز فراہم  اس پروگرام کا مقصد ڈأون ٹاؤن برامپٹن میں اپنے  جاری رکھے ہوئے ہے۔

کرنا ہے، جس کا مقصد مقامی رہائشیوں اور کاروباری اداروں کی ضروریات کو پورا کرنا اور حفاظت کو بہتر بنانے میں مدد  
 فراہم کرنا ہے۔ 

کاروباروں اور رہائشیوں کی مدد کی   میں، سٹی نے اپنا ڈأون ٹأون برامپٹن پروجیکٹس سنٹر کا آغاز کیا تھا تاکہ شہر کے 2022 •
 جا سکے اور ڈاون ٹاؤن کی رونقیں دوبارہ بحال کرنے کے لیے پروگراموں اور اقدامات کی فراہمی جاری رکھی جا سکے۔ 

 
 
 
 
 

 برامپٹن انٹرپینئور سنٹر: 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1026


 

 

ورکنگ اسپیس کھولنے کے بعد سے، عملہ مقامی  -میں جارج اسٹریٹ پر برامپٹن انٹرپرینیور سنٹر کی جانب سے کو 2019 •
نئی مالزمتیں پیدا   2000کاروباری افراد کی مدد کے لیے سر توڑ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 

 ہوئی ہیں۔

مشاورتی نشستیں منعقد   5,299سے زیادہ سواالت کے حوابات دیے ہیں، چھوٹے کاروباروں کے لیے  44,000ٹیم نے اب تک  •
نوجوانوں کو سمر کمپنی گرانٹ فنڈز   102سیمینارز اور ایونٹس کے مواقع فراہم کیے ہیں،   2,851شرکاء کو   44,193کی ہیں، 

کاروباروں کو سٹارٹر کمپنی گرانٹ کی شکل میں  چھوٹے  175بنتی ہے،اور   306,000جاری کیے ہیں جن کی کل مالیت $ 
 کی فنڈنگ جاری کی گئی ہے۔  $731,000

کی ریپڈ   19-میں، برامپٹن انٹرپرینیور سنٹر نے برامپٹن میں چھوٹے تا  درمیانے درجے کے کاروباروں کو کووڈ 2021 •
 ہے۔ اسکریننگ کٹس مفت فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی مینجمنٹ آفس کے ساتھ تعاون کیا 

 
 براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری:

( کے لیے کونسل سے منظور شدہ حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر، برامپٹن اکنامک  FDIفارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ) •
کو راغب کرنے کی کوششوں   FDIاور 'برامپٹن ِمینز بزنس ناؤ' کے لیے InvestBramptonمیں  2019ڈیولپمنٹ آفس نے 

 کیا۔ کے لیے برانڈنگ اور مارکیٹنگ کا آغاز 

سے زیادہ بین االقوامی مشنوں کی قیادت کی ہے، جس کے نتیجے میں برامپٹن میں  10میئر براؤن اور کونسل کے اراکین نے  •
 برقرار رکھنے اور توسیعی دینے کے پانچ منصوبوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پانچ نئے کاروبار آئے ہیں اور کاروباروں کو 

برامپٹن کا آغاز کیا ہے، جو برامپٹن کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں بین االقوامی کاروباری افراد کی آمد   BHiveسٹی آف برامپٹن نے  •
 نئے کاروبار قبول کیے گئے ہیں۔ 38میں   BHiveمیں ایک نرم گوشے کا کردار ادا کرے گا۔ اپنے آغاز کے بعد سے اب تک،  

 
 کاروبار کی بحالی اور توسیع:

مالزمتیں پیدا کرنے اور انہیں برقرار رکھنے میں   2,500سے لے کر اب تک تقریباً  2019برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ آفس نے    •
 کاروباروں کی مدد کی ہے۔ 

کی   19-مالزمتیں تخلیق اور برقرار رکھی گئی ہیں ان میں شہر میں ایمیزون کی موجودگی شامل نہیں ہے، جو کووڈ 2,500جو  •
وباء کے دوران بڑھی ہے۔ ایمیزون کے بنیادی اقدامات کے طور پر اب برامپٹن میں چھ سہولت گاہیں فعال ہیں، جن میں اس وقت  

 افراد کام کر رہے ہیں۔  8,000تقریباً 

نے برامپٹن کو اپنے نئے مقصد سے بنائے گئے عالمی ہیڈ کوارٹر اور سنٹر آف  MDA مارچ میں، سٹی نے اعالن کیا کہ   •

  Canadarm3یہ نئی جدید ترین سہولت گاہ،  ۔ایکسیلینس فار سپیس روبوٹکس کے لیے کام کی جگہ کے طور پر منتخب کیا ہے
 سے زیادہ اعلٰی ہنر مند مالزمین کا گھر ہو گی۔  700اور 

 

برامپٹن  دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاںسٹی کے اکنامک ڈیولپمنٹ کے نتائج کے بارے میں مزید معلومات ایک پریزینٹیشن کی شکل میں 
 ۔  پڑھیں اکنامک ڈیولپمنٹ آفس کے بارے میں مزید

 
 اقتباسات

 
"برامپٹن اس وقت ایک دلچسپ تبدیلی کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کونسل کی اس مدت کے دوران، ہم نے اپنے شہر کو ایک جدت 

علیم کے بڑے مرکز کے طور پر تیار کیا ہے، مستقبل کی ہنر مند مالزمتیں پیدا کی ہیں اور معروف عالمی کمپنیوں کو یہیں اپنے طراز اور ت
شہر میں برقرار رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی توسیع میں بھی مدد فراہم کی ہے۔  برامپٹن کا مطلب ہے کاروبار اور جب ہمارے 

 ی افراد کامیاب ہوتے ہیں، تو اس سے ہماری پوری کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے۔" کاروبار اور کاروبار 
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
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کی وباء میں دو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس سے ہماری کاروباری برادری بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے  19-"اب ہمیں کووڈ
لیکن برامپٹن کونسل اور ہماری اقتصادی ترقی کی بلند حوصلہ ٹیم ہمارے مقامی کاروباروں اور کاروباری افراد کے لیے ہر قدم پر ان کی   –

رامپٹن کو سرمایہ کاری کے لیے ایک اہم مقام کے طور پر قائم کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنی  خدمت کے لیے موجود ہے۔ ہم ب
 اقتصادی بحالی کی حکمت عملی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، اپنے شہر کو اس وبائی مرض کے اثرات سے آگے لے جا رہے ہیں۔"

 ڈیویلپمنٹ، سٹی آف برامپٹن  چیئر، اکنامک   ؛ 4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز   -

کونسل کی ترجیحات کی اس مدت پر عمل درآمد کرتے ہوئے، ہم برامپٹن میں جاری مثبت تبدیلیوں کے اقدامات کی مدد سے کامیاب  "
تقویت دینے کمیونٹیز کی تکمیل، اپنے شہر کی اقتصادی صالحیت کو سامنے النے اور انوویشن کوریڈور پر برامپٹن کی منفرد پوزیشن کو 

میں مسلسل مدد فراہم کر رہے ہیں۔ برامپٹن کونسل اور عملہ ہمارے طالب علموں، کاروباری افراد، کاروباروں اور پوری کمیونٹی کو فائدہ  
 " پہنچانے کے لیے ہمارے شہر کی معاشی صالحیت کو جاری رکھنے کے لیے مکمل طور پر پُرعزم ہے۔

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

"سٹی آف برامپٹن کا عملہ کونسل کی مدت کی ترجیحات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مکمل طو پر پُرعزم ہے: برامپٹن ایک مواقع کا شہر 
برامپٹن کو سرمایہ  ہماری ٹیم نے  رتا ہے۔ ہے اور ہماری کمیونٹی کی اقتصادی صالحیت کو سامنے النے کا عمل اس میں کلیدی کردار ادا ک

قائم کرنے کے لیے ناقابل  کاری کے لیے ایک اہم مقام کے طور پر منوانے اور برامپٹن کو ایک تعلیمی اور اختراعی مرکز کے طور پر 
مزید آگے بڑھانے کا  ہے اور ہماری اقتصادی بحالی کی حکمت عملی کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے شہر کو  یقین حد تک محنت سے کام کیا

 "عمل جاری رکھے گی۔

 پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

 

-30- 

 
 

ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca ط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے پر مربو انسٹاگرام اور   فیس بک
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