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ਇੱਕ ਮਜ਼ਬਤੂ ਨਨਰਮਾਣ ਖਤੇਰ ਨੂੂੰ  ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ 

ਦੂਜੇ ਸ਼ਨਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਕੀ ਨਸੱਖ ਸਕਦੇ ਿਨ   
 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਨਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਨਿਕ ਆਧਾਰ ਪੂਰੀ 20ਵੀਂ 
ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧਦੇ-ਫੁਲਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿੇ ਨਨਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ।  
 
ਪਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਵੱਚ, ਪੂਰੇ ਮਿਾਂਦੀਪ ਨਵੱਚ ਨਨਰਮਾਣ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਿੋਰ ਸ਼ਨਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਿੂੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਨਵੱਚ 
ਘੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵੱਚ ਨਵਨਵਧਤਾ ਨਲਆਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੂੰ  
ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਿਾ ਨਵੱਚ ਲਚਕ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਖੁਦ ਨੂੂੰ  ਅਨਜਿੀ ਨਕਸੇ ਨਿਰਾਵਟ ਨਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਿ 
ਨਰਿਾ। ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਨਲਆਂ ਨੇ ਸਮਨਿਆ ਨਕ ਆਧੁਨਨਕ ਉਦਯੋਿ ਕੀ ਲੱਭ ਨਰਿਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ  ਸ਼ਨਿਰ ਦੀਆਂ 
ਨਬਿਤਰੀਨ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਰਤੋਂ ਨਵੱਚ ਨਲਆਂਦਾ।  
 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵਖੇ ਇਕੋਨੋਨਮਕ ਨਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (Economic Development Committee) ਦੇ ਮੁਖੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ 
ਬੋਮਨ (Jeff Bowman) ਨੇ ਨਕਿਾ, “ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਿਾਲ ਿੀ ਨਵੱਚ ਨਮਲੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨਵੱਚੋਂ 
ਕੁਿ ਉਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਨਮਲੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਿਰ ਨਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਿਨ – ਨੌਜਵਾਨ, ਨਵਨਵਧ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਨਲਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਿੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰ।”  
 
ਕਸਾਂਦਰਾ ਬਾਕਰਦੈਕਸ (Cassandra Baccardax) ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵਖੇ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਨਵੇਸ਼, ਆਰਨਿਕ ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ 
(ਇੂੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਕੋਨੋਨਮਕ ਨਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੂਨਰਜ਼ਮ) ਨਵੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਿੈ। ਬਾਕਰਦੈਕਸ ਨੇ ਨਕਿਾ, “ਜਦ ਨਕ 
ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਉੱਭਰ ਰਿੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਸਫਲ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਇਿਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਨਰਮਾਣ 
ਨੂੂੰ  ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਸਮਰੱਿ ਨਰਿਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਧੁਨਨਕ ਨਨਰਮਾਣ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈ ਿੈ।” ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅੱਿੇ 
ਨਕਿਾ, “ਪਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਰਿ-ਨਵਵਸਿਾ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਲਆਉਣਾ ਨਜਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਿ ਿੈ, ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਇਿ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਿਆ 
ਸੀ ਨਕ ਨਸਟੀ ਲਈ ਨਕਿੜ੍ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੂੰ  ਿੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਨਕਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਿਾਂ।” 
 
ਕੈਨੇਡਾ ਨਵਚਲੇ ਨੌਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਨਿਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਨੇ ਨਪਛਲੇ ਕੁਿ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੁਨਨਆਦ ਨੂੂੰ  ਕਾਫੀ ਨਵਕਨਸਤ ਕੀਤਾ 
ਿੈ ਅਤੇ ਿੁਣ ਇੱਿੇ 8,700 ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਨਕ ਨਨਰਮਾਣ ਸੂੰਸਿਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਿਨ 
ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਐਫਸੀਏ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ (FCA Automobiles), ਏਬੀਬੀ ਇੂੰ ਕ. (ABB Inc.), ਐਮਡੀਏ ਸਪੇਸ ਨਮਸ਼ਨ (MDA 

Space Missions) ਅਤੇ ਨਬਰਕਨ ਆਟੋਮੇਨਟਡ ਨਸਸਟਮਜ਼ (Brican Automated Systems)। ਬਾਕਰਦੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਕਰਨਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਸਫਲ ਿੈ ਨਕਉਂਨਕ ਇਿ ਉਿਨਾਂ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਨਧਆਨ ਕੇਂਨਦਰਤ 
ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿਨ।  
 

ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਨਕਿਾ, “ਸ਼ਨਿਰ ਨੂੂੰ  ਰਣਨੀਨਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਿ ਚੋਣਵੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਿਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੂੰ  ਨਵਨਵਧ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਿਾਂਿ-ਵਧੂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਨਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਰਿ ਨਵਵਸਿਾ ਿੋਰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਲਚਕਦਾਰ 
ਬਣ ਿਈ।” 
 
ਇਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਕੁਿ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 
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 ਸਿਾਨ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਮੱੁਖ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਿਵਾਈ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਿਾਈਵੇਅ), ਵੱਡੇ ਸ਼ਨਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਿੈ, ਨਜਸ 
ਨਾਲ ਇਿ 450 ਨਮਲੀਅਨ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਭੋਿਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਸਾਨ ਪਿੁੂੰ ਚ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਸ਼ਨਿਰ ਦੀ ਏਕੀਨਕਰਤ 
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਕਰਨਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿੱਨਸਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰਨਵਸ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 
ਉੱਚ ਨਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੱਕ ਪਿੁੂੰਚ 'ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਿਨ।  

 
 ਨਵਕਾਸ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਨਿਤ ਕਰਨਾ: ਬਰੈਂਪਟਨ, ਿਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਨਜਿੇ ਕੁਿ ਸ਼ਨਿਰਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ ਨਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 

ਨਵੱਚ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਮੌਜੂਦ ਿੈ, ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਇਿ ਉਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰੋਤਸਾਿਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਿਰਮੀ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ 
ਸ਼ਨਿਰ ਨੂੂੰ  ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿੇ ਿਨ।  

 
 ਪੁਨਰਉਿਾਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਿ ੇਵਧਾਉਣਾ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇੂੰ ਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਐਿਜ਼ੈਮਪਸ਼ਨ (ਉਦਯੋਨਿਕ ਨਵਸਤਾਰ ਛੋਟ) ਉਿਨਾਂ 

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਖਰਨਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ - ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਸਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਉਿਾਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਿੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ।  

 

 ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਉਿਨਾਂ ਸਿਾਨਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ, ਨਜੱਿੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਲ ਮੌਜੂਦ ਿਨ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਨਭਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 90 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਿ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪੀ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਨਜਸਦਾ ਉਿਨਾਂ ਦੇ 
ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਨਸਟੀ ਨਵੱਚ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੂੰ ਸਟੀਨਚਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (Sheridan 

College Institute of Technology) ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸਡ ਲਰਨਨੂੰ ਿ (Advanced Learning) ਦਾ ਡੇਨਵਸ ਕੈਂਪਸ (Davis 

Campus) ਅਤੇ ਅਲਿੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ (Algoma University), ਮੈਿਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰੇਨਨੂੰ ਿ ਸੈਂਟਰ (Magna Technical 

Training Centre) ਿਨ ਅਤੇ ਕਈ ਟਰੇਡ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿੁਨਰ ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ਨਿਰ ਨਵੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਨਿਆਨ 
ਸਮੱਿਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਸਰਫ ਆਧੁਨਨਕ ਨਨਰਮਾਣਾਂ — ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਐਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਨਟਵ — ਨੂੂੰ  ਿੀ ਨਿੀਂ 
ਬਲਨਕ ਮਨੱੁਖੀ ਨਸਿਤ ਅਤੇ ਨਵਨਿਆਨ, ਅਤੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨਮਉਨਨਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਿੇ ਅਿਾਂਿ-ਵਧੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਵੀ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਰਿਾ ਿੈ। 

 
 ਸਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਿਰੋ ਅੱਿੇ ਨਲਜਾਉਣਾ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸਿਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨਿਤ ਿੋਣ ਨਵੱਚ ਨਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਿਨ। 

ਪੂਰਕ ਨਕਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਧਆਨ ਕੇਂਨਦਰਤ ਕਰਕੇ – ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਐਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਨਟਵ ਨਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਿ 
ਬਣਾ ਕੇ – ਿੋਰ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਕਰਨਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਿ-ਨਵਵਸਿਾ ਨੂੂੰ  ਨਬਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ 
ਆਸਾਨ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ।  

 

 ਚੂੰਿ ੇਆਢਂ-ਿੁਆਢਂ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਿਨਾਂ ਸ਼ਨਿਰ ਨਵੱਚ ਸਨਿਤ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਨਜੱਿੇ ਲੋਕ ਰਨਿਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵੱਚ 36 ਵਰਿ 
ਨਕਲੋਮੀਟਰ ਪਾਰਕ ਿਨ, ਨਜੱਿੇ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ 217 ਨਕਲੋਮੀਟਰ ਪਿਡੂੰਡੀਆਂ ਿਨ। 
ਇੱਿੇ 25 ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਆਈਸ ਨਰੂੰਕ, ਪੂਲ, ਨਫਟਨੈਸ ਖੇਤਰ, ਰੈਕਟ ਕੋਰਟ, ਇਨਡੋਰ ਸੋਕਰ ਅਤੇ ਟੈਨਨਸ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਸੀਨਲਟੀਜ, ਅਤੇ ਇੱਿੋਂ ਤਕ ਨਕ ਇੱਕ ਸਕੀ ਨਿੱਲ (ਸਕੀਇੂੰਿ ਲਈ ਪਿਾੜ੍ੀ) ਵੀ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਵਰਿੀਆਂ ਸਿੂਲਤਾਂ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿਰ ਨਵੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਨਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੂੰ ਮ 
ਅਤੇ ਨਜ਼ੂੰ ਦਿੀ ਨਵਚਕਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂੰਤੁਲਨ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਨਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ।  
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ਬਾਕਰਦੈਕਸ ਨੇ ਨਕਿਾ, “ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰ ਰਿੇ ਸੂੰਿਠਨਾਂ ਲਈ ਬਿੁਤ ਸਾਰਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇਸ ਿੱਲ ਕਰਕੇ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਨਕ 
ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋੜ੍ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜਦਨਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨਿਰ ਨਸਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋੜ੍ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਾਨ 
ਅਤੇ ਅਿਾਂਿ-ਵਧੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਿੈ ਜੋ ਅਰਿ-ਨਵਵਸਿਾ ਨੂੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਸਚਮੁਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ।”  
 
 

-30- 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਨਿਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵਨਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਨਸੱਧ ਿੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਨਪਛੋਕੜ੍ਾਂ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਿੇ ਆਉਣ ਵਾਨਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਵਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਿਤੀਨਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਧੁਨਨਕ ਸਿੂਲਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਿੁੂੰ ਚ ਨਮਲਦੀ ਿੈ। 2007 ਨਵੱਚ ਖੋਨਲਹਆ ਨਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਸਨਵਕ ਿੋਸਨਪਟਲ, ਨਵਨਲਅਮ ਓਸਲਰ 
ਿੈਲਿ ਨਸਸਟਮ ਦਾ ਨਿੱਸਾ ਿੈ, ਜੋ ਨਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ੇਕਨਮਉਨਨਟੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ 
@CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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