
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

  

سٹی آف برامپٹن نے معیشت کو تحریک دینے اور کمیونٹی کی ترقی کو مضبوط کرنے کے لیے منصوبے کی  
  منظور دے دی 

، برامپٹن سٹی کونسل نے مالزمت میں بڑھوتری کو تحریک دینے،  اس ہفتے اپنی میٹنگ کے دوران – ( 2021اپریل  9برامپٹن، آن )
مخصوص شعبہ جات میں عمارتوں کی نئی توسیع میں معاونت فراہم کرنے اور برامپٹن کی مقامی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے ایک  

 دی۔  دے منظوری کی (CIP) کمیونٹی امپروومنٹ پالن

 موجودہ عالمی وباء کے آغاز سے، سٹی کاروباری کمیونٹی کی بحالی اور لچک میں معاونت کے لیے وقف رہا ہے۔ 

کی   اکنامک ریکوری اسٹریٹیجیگزشتہ سال، برامپٹن سٹی کونسل نے سٹی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک فریم ورک کے طور پر ایک
، جس میں انٹرپرینیوئرز اور چھوٹے  جدت، ٹیکنالوجی اور انٹرپرینیوئرشپ منظوری دی تھی۔ یہ حکمت عملی چار ستونوں میں منظم ہے:

   ۔انفراسٹرکچرر  ؛ اوفنون، ثقافت اور سیاحت؛ سرمایہ کاریکاروباروں کی بہتر معاونت شامل ہے؛ 

اور   2020کی پہلہ سہ ماہی میں موصول ہونے والی منصوبہ بندی کی درخواستیں  2021سٹی سرمایہ کاری النا جاری ہے اور برامپٹن کو 
 کے پہلے تین ماہ کی نسبت تقریبًا دو گنا ہیں۔ 2019

کا قیام مقامی معیشت کو دوبارہ شروع کرنے اور برامپٹن کے مسابقتی فائدے کو بڑھانے کی جانب   CIPاسی رفتار کو آگے بڑھتے ہوئے، 
ایک اور قدم ہے۔ صوبہ اونٹاریو کا پالننگ ایکٹ مقامی میونسپلٹیوں کو ایک جگہ کو کمیونٹی امپروومنٹ پراجیکٹ ایریا کے طور پر متعین 

ضروری سہولیات پیدا کرنے کے لیے نجی شعبے کو معاشی اور غیر معاشی مراعات    کر کے نوکریاں اور ایک بڑھتے ہوئے شہر کے لیے
 کی پیشکش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

CIP  ( کے تحت پیشکش کیے جانے والے ممکنہ ٹولز میں سے، ابتدائی محرکات میں سے ایک ٹیکس انکریمنٹ ایکوئیولنٹ گرانٹTIEG  )
ہو گی، جس کا مقصد دفاتر کو استعمال میں الئے جانے کے لیے کشش پیدا کرنا ہے، بشمول توصیفی استعمال، مثاًل تحقیق اور لیب کے لیے  

ایک گرانٹ یا چھوٹ ہے، تاکہ کاروباری مالکان کو پیش آنے والے پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کے ایک حصے کو کم کیا جا   TIEGجگہ۔ 
 سکے۔ 

کے نفاذ کے ذریعے، سٹی آف برامپٹن ریجن کے میجر آفس   TIEGہ، دفاتر کے استعمال کے لیے پورے شہر میں ایک اس کے عالو
میں متوقع ہے۔ دفاتر کی   2021تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، جس کا آغاز  TIEGپروگرام کے ذریعے پیشکش کیے جانے والی 

مل کمیونٹیوں" کے ایک ماحول کو بھی فروغ دیتی ہے، جہاں رہائشی رہ سکتے،  معیاری جگہ کے پراجیکٹس میں سرمایہ کاری بڑھانا "مک
 کام کر سکتے اور سیکھ سکتے ہوں۔

کو تیار کرنے اور حتمی شکل دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سٹی   CIPکے دوران  3اور سہ ماہی  2کی سہ ماہی  2021سٹی کے عملے کو 
اونٹاریو منسٹری آف میونسپل افیئرز اینڈ ہأوسنگ کو نظر ثانی اور   CIPرے گا اور حتمی اس سال ایک قانونی عوامی میٹنگ کا انعقاد ک

 سے متوقع ہے۔   4کا آغاز سہ ماہی  CIP تبصرے کے لیے بھیجا جائے گا۔

CIP  ا ایک مخصوص عرصے کے لیے پیشکش کیا جائے گا اور اس کی باقاعدگی سے نظرثانی کی جائے گی، تاکہ اس بات کو یقینی بنای
کونسل کے اس دور کی ترجیح،  CIPجا سکے کہ سٹی آف برامپٹن کی مالزمت کی ضروریات کے اہداف اور مقاصد پورے ہو رہے ہوں۔  

 " سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ مواقع کا شہر بننا"

CIP   کا مقصد اپنے کلیدی شعبہ جات میں اضافی مالزمت کا حصول ہے: جدت اور ٹیکنالوجی؛ انٹرپرینیوئرشپ؛ صحت اور زندگی کی
برامپٹن میں مارکیٹ کے موجودہ حاالت ان میں سے ہر ایک شعبے میں نئی تعمیر میں مسلسل سرمایہ  سائنسز؛ اور ایڈوانسڈ مینوکچرنگ۔

 کاری کی حمایت کرتے ہیں۔

 

https://www.brampton.ca/en/Business/planning-development/central-area/Pages/central-area-community-improvement-plan.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Opportunities.aspx


 

 

 قتباسات ا

"ایک کمیونٹی امپروومنٹ پالن ہماری مقامی معاشی بحالی میں نجی سرمایہ کاری کے کردار کی حوصلہ افزائی کی سٹی آف برامپٹن کی 
کا قیام ہمارے اہداف کے حصول کا ایک اور   CIPصالحیت کو بڑھانے کے لیے کئی طریقے پیش کرتا ہے۔ برامپٹن مواقع کا شہر ہے اور 

 جبکہ ہم اس عالمی وباء سے گزرتے ہوئے اپنی معاشی بحالی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔"اہم حصہ ہے، 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"ہماری اکنامک ریکوری اسٹریٹجی کے تحت، کونسل نے مقامی کاورباروں کی معاونت کے لیے کلیدی سرمایہ کاریوں میں سے ایک کے  
 کی شناخت کی۔ یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ برامپٹن کے کاروباروں کی کامیابی کے ساتھ ہم سب کی جیت ہے"۔  CIPطور پر 

؛ ریجنل کونسلر اور چیئر، پالننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی، چیئر اکنامک ڈیولپمنٹ کمیٹی، سٹی آف  4اور  3مارٹن میڈیروس، وارڈز  -
 برامپٹن 

ن مقامی عالقوں کو مضبوط کرنے میں مدد دے گا اور ساتھ ہی ساتھ نجی شعبے کی سرمایہ کاری کو تحریک  "یہ کمیونٹی امپروومنٹ پال
 دے گا اور ہماری اپنی سرگرمیوں اور کلیدی شراکت داریوں کے ذریعے کمیونٹی میں نئی جان ڈالے گا۔" 

 لپمنٹ کمیٹی، سٹی آف برامپٹن ، ریجنل کونسلر اور وائس چیئر، پالننگ اینڈ ڈیو8اور  7پیٹ فورٹینی، وارڈز  •

ویژن سٹی کی ایسی افرادی قوت کو بڑھانے کی ضرورت کی شناخت کرتا ہے، جو کمیونٹی میں رہتے اور کام کرتے ہوں۔   2040"سٹی کا 
عٰلی تناسب پر کمیونٹی امپروومنٹ پالن ہماری کمیونٹی میں دفاتر کے لیے زیادہ سرمایہ کاری ال کر برامپٹن کو زیادہ گنجان مالزمت کے ا

 منتقل ہونے میں مدد دے گا۔" 

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

سٹی آف  "مکمل ہو جانے پر، کمیونٹی امپروومنٹ پالن میں ممکنہ غیر معاشی اور معاشی پروگراموں کا ایک 'ٹول باکس' شامل ہو گا، تاکہ  
برامپٹن کے لیے دیرپا فوائد کو تحریک دی جا سکے، بشمول نوکریوں کی پیداوار، ٹیکس سے آمدنی اور رہائشیوں کے لیے معیار زندگی  

 میں مجموعی بہتری۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

 
-30- 

  

 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000 سے زائد لوگوں اور  700,000 ایک کے طور پر برامپٹنکینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے 
م ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی 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 اور ہ

ندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ط ہوں۔پر مربو انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 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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