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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਵਿਖੇ 2015 ਸਲਾਨਾ ਵਰਪ੍ਰੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਕੱਲਹ  ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਅੱਪ੍ਡੇਟ (Brampton Economic Update) ਵਬ੍ਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਖੇ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਨੇ ਸੁਵਿਆ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਵਸਟੀ ਦੇ 
2015 ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਸੂਚਕਾਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਬ੍ਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂ੍ਤ ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ ਬ੍ਿੀ ਹੋਈ 
ਹ।ੈ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ 125 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਸਟੀ ਲੀਡਰ, ਸਟਾਫ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧੀ, ਨਿੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 2015 Annual Economic Report (ਸਲਾਨਾ ਆਰਵਥਕ 
ਵਰਪ੍ੋਰਟ) ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਿ ਅਤ ੇਵਸਟੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਆਰਵਥਕ ਵਿਕਾਸ ਰਿਨੀਤੀ (Four-Year Economic 
Development Strategy) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਆਰਵਥਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤ ੇਟੂਵਰਜ਼ਮ ਆਵਫਸ (Economic Development and Tourism Office) ਨੇ 2015 ਸਲਾਨਾ ਆਰਵਥਕ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਬ੍ਾਰੇ 
ਜਾਿਕਾਰੀ ਦੇਿ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਵਡਿੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ ਬੋ੍ਮਨ (Jeff Bowman) ਨੇ ਆਰਵਥਕ 
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਰਿਨੀਤੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਅੱਗ ੇਿਧਿ ਦੀ ਕਹਾਿੀ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਮਜ਼ਬੂ੍ਤੀ ਦੀਆਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਕੀਤੀ। 
  
ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੋ੍ਮਨ (Bowman) ਕਵਹੂੰਦੇ ਹਨ, “ਚੁਿੌਤੀ ਭਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ ਦੇ ਬ੍ਾਿਜੂਦ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆਰਵਥਕ ਉਪ੍ਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ 
ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਵਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਬ੍ਹਤਰੀਨ ਸ਼ਵਹਰਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬ੍ਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।” 
 
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ICI ਅਲਾਇੂੰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਕ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਵਡਿੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਆਵਫਸ ਅਤੇ ਇਨਡਸਵਟਰਅਲ 
ਕਮਰਵਸ਼ਅਲ ਇਨਿੇਸਟਮੈਂਟ (Industrial Commercial Investment) ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉੱਘ ੇਪ੍ਰਵਤਵਨਧੀਆਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਬ੍ਿੀ ਸਵਹਯੋਗਾਤਮਕ 
ਮਾਰਵਕਵਟੂੰਗ ਪ੍ਵਹਲ ਹੈ। ਵਸਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤਕ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਸਫਲਤਾ ਨੂੂੰ ਅੱਗ ੇਵਲਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗਰੁਪੱ੍ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਆਰਵਥਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਸਮਰਥਨ ਦੇਿਾ ਹੈ। 
 
2015 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਰਵਥਕ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਕੇਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਬ੍ਜ਼ਾਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨੂੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਖੀਆਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ: 

 2015 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਕੱੁਲ ਵਨਰਮਾਿ ਮੱੁਲ 20 ਪ੍ਰਵਤਸ਼ਤ ਿੱਧ ਕੇ $2.7 ਮਜ਼ਬੂ੍ਤ ਸੀ। ਵਸਟੀ ਨੂੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱੁਲ ਵਨਰਮਾਿ ਮੱੁਲ ਲਈ ਛੇਿਾਾਂ ਸਥਾਨ 
ਵਮਵਲਆ ਸੀ। 

 ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਆਾਂਟਰਵਪ੍ਰਨਰ ਸੈਂਟਰ (Entrepreneur Centre) ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਦਮ ਅਤ ੇਨਿੀਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਵਜਸ 
ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਕੂੰਪ੍ਨੀ (Summer Company) ਅਤ ੇਸਟਾਰਟਰ ਕੂੰਪ੍ਨੀ (Starter Company) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ 99 ਨਿੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ ੇਗਏ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਅਤੇ 44 ਨਿੇਂ ਨੌਜਿਾਨ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।  

 2015 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਵਹਲੀ ਿਾਰ ਟੂਵਰਜ਼ਮ ਐਂਡ ਵਫਲਮ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ (Tourism and Film Services) ਦੇ ਆਵਫਸ ਨੇ ਦੇਵਖਆ ਵਕ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਚ ਵਫਲਮ 
ਬ੍ਿਾਉਿ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦਾ ਵਸੱਧਾ ਆਰਵਥਕ ਅਸਰ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। 

 
ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੋ੍ਮਨ (Bowman) ਕਵਹੂੰਦੇ ਹਨ, “ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤ ੇਯਾਦਗਾਰੀ ਮਨੱੁਖੀ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਵਿਵਗਆਨ (Human Health and 
Science) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਿੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਿਾਨ, ਵਿਵਿਧ ਅਤ ੇਹੁਨਰਮੂੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਮਜ਼ਬੂ੍ਤ ਬੁ੍ਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੈ ਜੋ 
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਥਾਨ – ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ – ਵਿੱਚ ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਬ੍ਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਾਂ ਹੈ।” 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ 2015 Annual Economic Report (ਸਲਾਨਾ ਆਰਵਥਕ ਵਰਪ੍ੋਰਟ) – ਅਤ ੇਨਿੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 2016 ਵਿਵਜ਼ਟਰ ਗਾਈਡ – ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਇਕੋਨੋਵਮਕ 
ਵਡਿੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੂਵਰਜ਼ਮ ਆਵਫਸ (Economic Development and Tourism Office) ਨੂੂੰ 905.874.2650 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ 
edo@brampton.ca ਜਾਾਂ www.peoplepoweredeconomy.ca ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਬੇ੍ਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
 
 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਿਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿਵਿਧ ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਸੱਧ ਹੈ ਜ ੋ89 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਬੋ੍ਲਿ ਿਾਲੇ 209 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲੀ ਵਪ੍ਛੋਕੜਾਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਿ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨੂੂੰ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਾਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿੱਧ ਰਹੀਆਾਂ ਆਿਾਜਾਈ ਪ੍ਰਿਾਲੀਆਾਂ 

ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਖੋਵਲਹਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਸਵਿਕ ਹੋਸਵਪ੍ਟਲ, ਵਿਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੈ, ਜ ੋਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 

ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨੂੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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