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ਨਿਵਸ਼ੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਦ ੇਆਰਨਿਕ ਵਾਧ ੇਿ ੂੰ  ਯਕੀਿੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ, ਓਿਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਿ ੂੰ   2017 ਨਵਿੱ ਚ ਿਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵਸਤਾਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਉਸਾਰੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਗਤੀਨਵਧੀ ਨਵਿੱ ਚ $1.4 ਨਬ੍ਲੀਅਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਨਹਰ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵਕਾਸ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਗਤੀਨਵਧੀ, ਅਤੇ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਨਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਨਵਿੱ ਚ 
ਵਿੱ ਧ ਿੌਕਰੀਆਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਹਫਤੇ, ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ (City of Brampton) ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਇਕੋਿੋਨਮਕ ਡੈਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਨਰਨਵਊ 2017 (Brampton Economic 

Development and Culture Review 2017) ਨਰਲੀਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਪ੍ਰੂੰ ਟ ਨਵਿੱ ਚ ਅਤੇ online (ਔਿਲਾਈਿ) ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਵਿੱ ਚ 
2017 ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 2018 ਨਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਰੂੰਤਰ ਸਨਿਤੀ ਬ੍ਾਰੇ ਮ ਿੱ ਖ ਤਿੱ ਿ ਨਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਿ। ਇਸ ਨਵਿੱ ਚ ਖਾਸ ਨਵਕਾਸ 
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਦ ਿੀਆ ਨਵਿੱ ਚ ਖਾਸ ਅੂੰ ਤਰ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਸਿਾਿਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਤਿੱ ਕ, ਨਸਟੀ ਦੇ ਮ ਿੱ ਖ ਆਰਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 
ਨਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਨਿਆਚਾਰ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਿ ਗਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਨਵਧੀ ਨਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

"ਨਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਿਾਈਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਣਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮ ਿੱ ਖ ਪ੍ਨਹਲਕਦਮੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਦੇ ਦੇਨਖਆ ਨਗਆ,” ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda 

Jeffrey) ਿੇ ਨਕਹਾ। ਉਹਿਾਂ ਿੇ ਅਿੱਗੇ ਨਕਹਾ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਨਖਆ ਨਵਿੱ ਚ ਲਗਿਗ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ – ਜੋ ਨਕ ਸਾਡੇ 
ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) (ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ) ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਨਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਿੌਜਵਾਿ, ਜੀਵਿ ਕ ਆਨਲਟੀ ਅਤੇ ਵੂੰ ਿ-
ਸ ਵੂੰ ਿਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿ ਅਤੇ ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਕਰਿ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਿ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਬ੍ਹ ਤ ਵਧੀਆ ਿਾਂ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਿ।"  

"ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਪ੍ਨਰਵਰਤਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੈ, " ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਇਕੋਿੋਨਮਕ ਡੈਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮ ਖੀ ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਿ (Jeff Bowman) ਿੇ ਨਕਹਾ। 
ਉਹਿਾਂ ਿੇ ਅਿੱਗੇ ਨਕਹਾ, "ਇਿੱਕ ਇਕੋਿੋਨਮਕ ਡੈਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਲਾਿ (Economic Development Master Plan) ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਕਲਚਰ ਮਾਸਟਰ 
ਪ੍ਲਾਿ (Culture Master Plan) ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹਿ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਿਵਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ 2040 ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ (Brampton 2040 Vision) – 

ਸਾਰੇ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਿੱ ਕ ਅਨਜਹੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਿ ਲਈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਵੀਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱ ਨਿਆਚਾਰਕ ਜੋਸ਼ੀਲੇਪ੍ਿ ਦੇ 
ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਨਿਕ ਵਾਧੇ ਿ ੂੰ  ਸਨਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਿ।"  

ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਲਾਿ ਨਸਟੀ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਿਾਈਚਾਰੇ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱ ਨਿਆਚਾਰ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੋ੍ਸਟ-ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਸੂੰ ਸਿਾਿਾਂ ਦੇ ਿਾਲ 
ਆਰਨਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਿਨਵਿੱ ਖੀ ਸਨਹਯੋਗ ਦੀ ਨਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਨਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਿੀਤੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਨਦਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿ। 

2017 ਨਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਨਸਟੀ ਕਾਉਂਨਸਲ (Brampton City Council) ਿੇ ਕੈਿੇਡਾ (Canada) ਦੇ ਮ ਿੱ ਖ ਪੋ੍ਸਟ-ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਸੂੰਸਿਾਿਾਂ, ਰਾਇਰਸਿ 
ਯ ਿੀਵਰਨਸਟੀ (Ryerson University) ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਿ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਦੇ ਿਾਲ ਇਿੱਕ ਿਵੀਂ STEM-ਕੇਂਦਨਰਤ ਯ ਿੀਵਰਨਸਟੀ ਅਤੇ 
ਇਿੱ ਕ ਿਵੀਿਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਈ $150 ਨਮਲੀਅਿ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਵਚਿਬ੍ਿੱ ਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਟੋਰੋਂਟੋ ਗਲੋਬ੍ਲ (Toronto Global) ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਈਵਾਲੀ ਨਵਿੱ ਚ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਅਮਾਜ਼ੋਿ (Amazon) ਹੈੈੱਡਕ ਆਰਟਰਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਦੀ 
ਿੀਲਾਮੀ ਕਾਰਿ ਅਮਾਜ਼ੋਿ ਦਾ ਿਾਮ ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਸ ਚੀ ਨਵਿੱ ਚ ਆਇਆ।  

http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Documents/Annual-Economic-Reports/Annual-Economic-Review-2017.pdf
http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Documents/Annual-Economic-Reports/Annual-Economic-Review-2017.pdf


 

 

ਿਵੇਂ ਪ੍ੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ (Peel Memorial Centre) ਦਾ ਫੇਜ 1, 2017 ਨਵਿੱ ਚ ਪ੍ ਰਾ ਹੋ ਨਗਆ ਸੀ। ਸਿਾਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬ੍ਿੱ ਨਚਆਂ ਅਤੇ 
ਿੌਜਵਾਿਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਦੇਖਿਾਲ ਨਵਿੱ ਚ $60 ਨਮਲੀਅਿ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਿ ੂੰ  ਪ੍ਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਰਿਓਕਨਕਡਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਡਂ 
ਡੈਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ (ErinoakKids Centre for Treatment and Development) ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬ੍ਸੂੰਤ ਰ ਿੱ ਤ ਨਵਿੱ ਚ ਖ ਿੱ ਲਹ ਨਗਆ ਸੀ।  

"ਇਹ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਮਾਂ ਹੈ", ਮੇਅਰ ਜੈਫਰੀ (Jeffrey) ਿੇ ਨਕਹਾ। ਉਹਿਾਂ ਿੇ ਅਿੱਗੇ ਨਕਹਾ, "ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਸਫਲ ਿਨਵਿੱ ਖ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਆਰਨਿਕ ਵਾਧੇ ਲਈ 

ਨਤਆਰ ਹੈ।"  

 ਸਮੀਨਖਆ 2017 ਦੀਆ ਂਸ ਰਖੀਆ:ਂ  

 ਖੇਤਰੀ ਬ੍ੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ, ਦਸੂੰਬ੍ਰ 2016 ਨਵਿੱ ਚ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦਸੂੰਬ੍ਰ 2017 ਨਵਿੱ ਚ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੱ ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। 
 ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਿ ੂੰ  ਨਿਵੇਸ਼ ਨਵਿੱ ਚ $1.4 ਨਬ੍ਲੀਅਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਿ ਲਈ, 2017 ਨਵਿੱ ਚ ਕ ਿੱ ਲ ਉਸਾਰੀ ਮ ਿੱ ਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਵਿੱ ਚ 10ਵਾਂ ਦਰਜਾ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
 ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ 2017 ਨਵਿੱ ਚ ਲਗਿਗ 3,000 ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯ ਨਿਟਾਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਿਾਲ, ਕ ਿੱ ਲ $1 ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਨਗਆ। 
 ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ 63,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਜਹਿਾਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ 280 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ 100 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋਕਾਂ ਿ ੂੰ  ਿੌਕਰੀ ਨਦੂੰ ਦੇ ਹਿ 

 2017 ਨਵਿੱ ਚ, ਿਵੀਂ ਨਵਵਸਾਇਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਿਾਲ ਨਵਵਸਾਇਕ ਇਿਵੈਂਟਰੀ ਨਵਿੱ ਚ 410,000 ਵਰਗ ਫ ਿੱ ਟ ਦਾ ਖਾਲੀ ਫਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਸੀ। 28 ਨਰਟੇਲ ਨਵਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

 4,500 ਉੱਦਮੀਆਂ ਿੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਐਟਂਰਪ੍ਰੀਿੀਅਰ ਸੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਆਯੋਨਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਮੀਿਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਨਹਿੱਸਾ ਨਲਆ। 

 ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਐਟਂਰਪ੍ਰੀਿੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਿੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਸ ਬ੍ਾਈ ਫੂੰ ਨਡੂੰ ਗ ਨਵਿੱ ਚ $155,000 ਸਪ੍ ਰਦ ਕੀਤੇ।  
 275,653 ਲੋਕ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਨਵਿੱ ਚ 505 ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ ਕਲਾ (ਪ੍ਰਫੌਰਨਮੂੰਗ ਆਰਟਸ) ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।  
 595,516 ਲੋਕਾਂ ਿੇ 13 ਨਤਓਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਨਹਿੱਸਾ ਨਲਆ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਨਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਿਨਵਿੱ ਖ ਲਈ ਨਤਆਰ ਸੂੰਗਠਿ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਨਕ ਸਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਿੌਜਵਾਿ ਅਤੇ ਨਵਨਵਧਤਾ ਸਾਿ ੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਨਿਵੇਸ਼ ਿ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਿ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਿੇਡਾ ਦੇ ਿਵੀਿਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵਿੱ ਚ ਸਨਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਨਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਰਨਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਿਰਦੇ ਹਿ। ਅਨਜਹਾ ਜ ਨਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਨਹਰ 
ਬ੍ਣਿ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਿ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਨਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿ ਿ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਿਵੀਿਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਿ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ 

ਿੈਟਲੀ ਸਟੋਗਨਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰ 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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