
 

 

 

 10 ਮਈ, 2017  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਿਿੱ ਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਰਰੇਨਾ ਵਦਿੰ ਦਾ ਹੈ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ –ਕਿੱਲਹ (9 ਮਈ) ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਅਪਡੇਟ (Economic Update) 
ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਿੱ ਤੀ ਯੋਜਨਾਬ੍ਿੰ ਦੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਿੇਂ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਿਧੂ ਸੋਚ ਿਾਲੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ। 
 

ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਿਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Brampton) ਅਤੇ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਦੇ 220 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 
Economic Review 2016 (ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਵਰਵਿਊ 2016) ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਲਈ ਨਿੇਂ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਿੱ ਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬ੍ਾਰੇ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 
 

“ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਰੋਮਾਂਚਕ ਵਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਮੇਅਰ ਵਲਿੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਸਾਡੀ ਨੌਜਿਾਨ, 
ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਿਧਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ, ਿਾਟਰਲੂ-ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ-ਟੋਰੋਂਟੋ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ (Waterloo-Brampton-Toronto Innovation Super 

Corridor) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿਿੱ ਖ ਲਈ ਸਾਡਾ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਿਤੀ ਨੂਿੰ  ਬ੍ਦਲ ਵਰਹਾ ਹੈ।” 
 

ਆਰ.ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਸੀਨੀਅਰ ਇਕੋਨੋਵਮਸਟ (RBC Senior Economist) ਅਤੇ ਮੈਕਰੋਇਕੋਨੋਵਮਕ ਐਡਂ ਰੀਜਨਲ ਐਨਾਲਾਇਵਸਸ ਗਰੁਿੱ ਪ ਵਿਦ ਆਰ.ਬ੍ੀ.ਸੀ. 
ਇਕੋਨੋਵਮਕਸ ਵਰਸਰਚ (Macroeconomic and Regional Analysis Group with RBC Economics Research) ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਰੋਬ੍ਰਟ 
ਹੋਗ (Robert Hogue) ਨੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਿਿੱ ਚ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਹੋਗ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਿਚਾਰੇ ਅਤੇ 
ਵਿਸ਼ਿਵਿਆਪੀ ਸਿੰਦਰਭ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਲਈ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿੰ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦੀ 
ਸਵਿਤੀ ਅਤੇ ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਪਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਮੌਵਕਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। 
 

ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਡੈਿਲੈਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ ਬ੍ੋਮਨ (Jeff Bowman) ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਸਟੀ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਵਹਰਾਂ 
ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬ੍ਣਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਿੱ ਤੀ ਵਿਕਾਸ 
'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਿੰਪਵਰਕ ਸਮਰਿੱਿਤਾਿਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱ ਲਹ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਇਿੰ ਡਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਅਸੀਂ ਜੀਿਨ ਕੁਆਵਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਸਮਰਿੱਿਾ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਜੋਸ਼ 
ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ।” 
 

ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਹਨ  ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਵਿਵਗਆਨ, ਉੱਨਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਿ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ। ਇਸ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਤ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਮਿੰਤਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਚਾਵਲਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਿਕਵਸਤ ਹੋਣ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਰੋਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
 

ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਜੀਿ ਵਿਵਗਆਨ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣੇ ਵਜਹੇ ਹੀ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਿੰਟੀਗਰੇਵਟਡ ਹੈਲਿ ਐਡਂ ਿੈਲਨੈਸ (Peel Memorial Centre for 

Integrated Health and Wellness) ਦੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਿੱ ਚ ਹੈ। ਐਟਲਸ ਹੈਲਿਕੇਅਰ (Atlas 

Healthcare) ਿੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ 6-ਮਿੰਜਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰ (ਫੈਵਸਵਲਟੀ) ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ, 
ਵਸਟੀ ਨੇ study on the development of a health cluster around Peel Memorial (ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਸਹਤ ਸਮੁਦਾਇ 
ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਅਵਧਐਨ) ਿੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

http://www.brampton.ca/EN/Business/edo/Documents/Economic-Review-2016.pdf
http://www.brampton.ca/EN/Business/edo/Documents/Economic-Review-2016.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/363
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/363
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/363


 

 

ਵਸਟੀ ਦੇ ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਡੈਿਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ੌਬ੍ ਡਾਰਵਲਿੰ ਗ (Bob Darling) ਨੇ ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਅਪਡੇਟ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਿਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ 
ਮੌਵਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ। “ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਿੱ ਚ ਨਿੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਚਾਵਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਬ੍ਿੰ ਧਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ (Peel Memorial) ਦੀਆਂ ਸਮਰਿੱਿਤਾਿਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਹਾਲੀਆ ਅਵਧਐਨ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਡੇ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ (Downtown) ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਨ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।” 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਜਾਂ ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਿੱ ਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 905.874.2650 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 
edo@brampton.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸਾਨੂਿੰ  ਿਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਿੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਿ-ਵਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਿਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਸਾਨੂਿੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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