کاروباروں کو اور ہماری مقامی
معیشت کو سپورٹ کرنا
کیلگری مغربی کینیڈا (ویسٹرن کینیڈا)کے لیے ایک کاروباری اور
الجسٹک مرکز ہے جس میں کینیڈا کے بڑے شہروں میں تخمینہ
شدہ قیمت کے فی 1,000ڈالرکے حساب سے سب سے کم غیر
رہائشی ٹیکس کی شرح ہے۔ ہمارے حالیہ معاشی تنزلی اور
کووڈ )COVID-19( 19-کے اثرات کے باوجود ،ہم کیلگری کے کاروبار
کو سپورٹ کرنے اور معاشی ترقی اور لچک پیدا کرنے کے لیے اپنے
شہر میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔

ہم مقامی کاروباروں کو کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں
کیلگری کے باشندوں کو #SUPPORTLOCALYYC
کے ذریعے مقامی خریداری کرنے کی ترغیب دے
رہے ہیں ،تاکہ دکانوں اور خدمات کی تعاون
(سپورٹ) کی جائے

OPEN

#SupportLocalYYC

کیلگری کووڈ ری اوپننگ گرانٹ (Calgary
 )Covid Reopening Grantاور کیلگری آر
ای پی بزنس سپورٹ گرانٹ (Calgary
)REP Business Support Grant

کے ذریعے کیلگری

کے کاروباروں کو

 5,000سے زیادہ
کاروباروں کو
سپورٹ دی گئی

 12.6ملین
ڈالر امداد فراہم
کی گئی

کاروبار کو سپورٹ کرنے کے

لیے  219پیٹیو پرمٹس
()PATIO PERMITS

جاری کیے گئے

عمارت کی
حفاظت اور ترقی
کی منظوری کی
بنیادی فیسوں میں
کمی کی گئی

 2300چھوٹے کاروباروں کو آن
الئن بڑھنے اور پھلنے
پھولنے میں مدد کے لیے
مفت ڈیجیٹل سروس اسکواڈ
()DIGITAL SERVICE SQUAD

میونسپل
ٹیکسس کی
تقسیم کاری:

آج

رہائشی

غیر رہائشی

52%
48%

2018

44%
56%

مزید جانیں calgary.ca/business ،مالحظہ کریں
اہم معلومات یہاں بھی دستیاب ہیں:

کیلگری ڈاؤن ٹاؤن اسٹریٹجی(Calgary’s Downtown
 )Strategyسٹی اور سرکاری اور نجی شراکت داروں کی
اجتماعی کوششوں سے فائدہ اٹھاتی ہے تاکہ مالزمتیں
پیدا کرنے ،معاشی بحالی کو چالنے اور ہمارے شہر کے مرکز
(ڈاؤن ٹاؤن) کو دوبارہ زندہ کرنے کے مواقع سے فائدہ اٹھایا
جا سکے۔ ایک مضبوط ڈاون ٹاؤن ,آمدنی اور ہماری شہر
کی خدمات فراہم کرنے کی اہلیت میں اضافے سے ،پورے
شہر کی کامیابی میں حصہ ڈالتا ہے۔

ترجیحی سرمایہ کے منصوبے

کیلگری کی منظور شدہ مالیاتی حکمت عملی اگلے 10
سے  15سالوں میں آرٹس کامنز ( )Arts Commonsاور بی
ایم او سینٹر ( )BMO Centreکی توسیع سمیت سرمایہ
کاری کے منصوبوں کے لیے تقریبا ً  430ملین ڈالر فراہم
کرے گی۔ یہ منصوبے ہمارے شہر کے ثقافتی اور تفریحی
ڈسٹرک( )Cultural and Entertainment Districtکی
تعمیر میں مدد کریں گے۔

گریٹر ڈاؤن ٹاؤن پالن
()Greater Downtown Plan
کیلگری کی مستقبل کی کامیابی شہر کے مرکز (ڈاؤن ٹاؤن)
کےایک ایسی جگہ ہونے پر منحصر ہے جہاں لوگ رہنا ،جانا
اور کاروبار قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انفراسٹرکچر ،عوامی
جگہوں اور پڑوس میں  255ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کر
رہے ہیں ،جو کیلگری کی اقتصادی ترقی اور
لچک کو مزید فروغ دے گی۔

calgary.ca/downtownstrategy
پر مزید جانیں
آپ کے غیر رہائشی پراپرٹی ٹیکس کے ڈالرز کہاں جاتے ہیں:

اس ﮐﺎ 82%
ﺳﭩﯽ آف ﮐﯿﻠﮕﺮی
ﮐﻮ ﻓﻨﮉ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ

اس ﮐﺎ 18%
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﺒﺮﭨﺎ ﮐﻮ
ﻓﻨﮉ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
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کیلگری میں تعمیر اور سرمایہ کاری

