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ਨਵੀਆਂ ਰੈਂਰ ੰਗਸ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਗਲੋਬ੍ਲ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਮੁੁੱ ਖ ਰਨਵਸ਼ੇ ਸਥਾਨ  

ਦੇ ਰ ਪ ਰਵੁੱ ਚ ਰਲਆਦਂਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (13 ਜ ਨ, 2019) –  ੁੱਲ  ੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਵੁੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਟੌਪ 10 ਰਮਡ-ਸਾਈਜ਼ਡ ਅਮੈਰਰ ਨ ਰਸਟੀ ਆਫ ਰਫਊਚਰ 

2019/20 (Top 10 Mid-Sized American City of the Future 2019/20) ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਰਮਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. 

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (fDi Intelligence) ਵੁੱਲੋਂ  ਰਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰ  ਫਾਈਨੈਂ ਰਸ਼ਅਲ ਟਾਈਮਸ (ਯ . ੇ.) (Financial Times) (UK) ਦੀ ਇੁੱ  ਰਡਵੀਜਨ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ   ਨੈ ਟੀਰਵਟੀ (Connectivity) ਸ਼ਰੇਣੀ ਰਵੁੱ ਚ ਪਰਹਲਾ ਅਤੇ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਫਰੈਂਡਲੀਨੈਸ (Business Friendliness) ਲਈ ਟੌਪ 10 ਰੈਂ  ਰਦੁੱ ਤਾ 
ਰਗਆ ਹੈ,  ੁੁੱ ਲ ਰਮਲਾ  ੇ ਇਸਦੀ ਅੁੱਠਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਮਰੀ ਾ ਦ ੇ218 ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਰੈਂ  ਰਦੁੱ ਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

29 ਮਈ ਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇ ੋਨੋਰਮ  ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ  ਲਚਰ ਆਰਫਸ (Economic Development and Culture Office) ਨੇ ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ 

ਰਵੁੱ ਚ ਵੁੱ ਧ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਆਰਰਥ  ਸਬੰ੍ਧਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ  ਰ  ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ ਨੌ ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵ ਾਸ ਰਵੁੱ ਚ ਵਾਧਾ  ਰਨ ਲਈ  ਦਮ-ਦਰ- ਦਮ ਯੋਜਨਾ (a 

step-by-step plan to increase jobs and growth in Brampton) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ  ੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਨੀਆ ਨ ੰ  ਇਹ ਰਦਖਾਉਣਾ ਹੈ ਰ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰ ਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ।  

ਅਰਜਹਾ ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਐਫ.ਡੀ.ਈ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰਮਲੀ ਹੈ। ਰੈਰ ੰਗਸ ਹਰ ਦ ੋਸਾਲਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਨਰਵਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਰਪਛਲੇ ਅੁੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਫਰੈਂਡਲੀਨੈਸ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਦ ਰਫਊਚਰ, ਇੰਫਰਾਸਟਰ ਚਰ ਅਤੇ  ਨੈ ਟੀਰਵਟੀ ਰਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ 
ਰਵੁੱ ਚ ਜੇਤ  ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਟੌਪ ਤ ੇਰਰਹਾ ਹੈ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਸ਼ਰਹਰ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼  ਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬ੍ਲ  ਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁੁੱ ਖ ਸਥਾਨ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਸਾਡਾ ਫੋ ਸ ਇਸ ਪਰ ਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ  ਰਨ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆ ਰਰਸ਼ਤ  ਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਰਨਵੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੁੱ ਚ 

ਮੁ ਾਬ੍ਲਾ  ਰਨ ਲਈ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਥਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ।” 

-       ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰ  ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

“ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਗਲੋਬ੍ਲ ਮਾਰ ੀਟ ਰਵੁੱ ਚ ਸਾਡੇ ਆ ਰਸ਼ਣ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ  ਾਰਜਨੀਤੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਰਫ਼ ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਯ ੀਨੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ  ਰੇਗੀ ਰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ  ਾਰੋਬ੍ਾਰ  ਰਨ ਲਈ ਇੁੱ  ਮੁ ਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆ ਰਸ਼  ਥਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਤਰੁੱ ੀ  ੀਤੀ ਹੈ।” 

-      ਰੀਜਨਲ  ਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਐਸ. ਰ ੁੱ ਲੋਂ  (Gurpreet S. Dhillon), ਚੇਅਰ ਆਫ ਇ ੋਨੋਰਮ  ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ 
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 ਨੇੈਡਾ ਰਵੁੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ  ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋ ਾਂ ਅਤ ੇ70,000  ਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ  ਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੁੱ ਚ ਰੁੱ ਖ  ੇ  ਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆ ਰਰਸ਼ਤ  ਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤ ਨੀ  ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੁੱ  ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ  ਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੁੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰ  – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਮੋਰਨ ਾ ਦੁੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

 ੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ  ਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜ   ਰਮਉਰਨ ੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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