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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ 2019 ਦੇ ਰਨਵਸ਼ੇ ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤ ਕੀਤੀ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2019) – ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ2019 ਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਿੈਂਟ 

(ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) (2019 Foreign Direct Investment) (FDI) ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਨ। ਅਗਲੇ ਿਫ਼ਤੇ, ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ 

ਬ੍ਰਾਊਨ, ਚੁਣ ੇਗਏ ਅਰਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ ਸਟਾਫ਼ 22-25 ਸਤੰਬ੍ਰ ਨੰੂ ਬ੍ੋਸਟਨ (Boston) ਰਵਿੱ ਚ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਿੈਡਟੈਕ ਕਾਨਫਰੰਸ 

(MedTech Conference) ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਿਲਾਂ, ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. (FDI) ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਿ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ $1.875 ਰਿਲੀਅਨ ਦ ੇਬ੍ਜਟ 

ਨੰੂ ਿਨਜੂਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ। ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਕਾਰਜਨੀਤੀ,  ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ ਿਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਈ.ਡੀ.ਐਿ.ਪੀ.) Economic Development 

Master Plan (EDMP) ਅਤੇ 2040 ਰਵਜਨ (2040 Vision) ਦ ੇਟੀਚ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਨਵੇਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਵਿੱ ਚ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਟੈਕਸ ਆਿਾਰ ਨੰੂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਵਾਿੇ ਦਾ ਪਰਸਾਰ ਕਰੇਗੀ। 
ਪਰੋਗਰਾਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਿਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਰਸਟੀ ਦੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਿਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਿੈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਟੀ ਲਈ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ 

ਕਰਨ ਦ ੇਟੀਚ ੇਨਾਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਅਤੇ ਿੁਿੱ ਖ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਗਤੀਰਵਿੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।   

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਯਤਨ, ਰਸਟੀ ਦ ੇਿੁਿੱ ਖ ਸੈਕਟਰਾਂ: ਿੈਲਿ ਐਡਂ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਰਸਜ (Health and Life Sciences), ਐਡਵਾਂਸਡ 

ਿੈਨਯੁਫੈਕਚਰਰੰਗ (Advanced Manufacturing) (ਫੂਡ ਐਡਂ ਬ੍ੈਵਰੇਜ ਿੈਨਯੁਫੈਕਚਰਰੰਗ ਸਿੇਤ), ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (Innovation) ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 
(Technology) ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ ਿਨ। ਿੈਡਟੈਕ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਿੈਲਿ ਐਡਂ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਰਸਜ ਸੈਕਟਰ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਿਨ। ਿੈਡਟੈਕ 

ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਸਰਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਸ਼ੋ ਿੀਰਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਿੀਆਂ ਰਵਕਰਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ।  

ਿੈਡਟੈਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਿੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿੈ, ਜੋ ਰਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਦ ੇਰਡਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਿਰਿੱਿ 

ਬ੍ਣਾਉਣ, ਵਿੇਰੇ ਜੁੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੈਰਟੰਗਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਿ ਿਰੀਜ-ਕੇਂਰਦਰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ 
ਰਰਿਾ ਿੈ। 

ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬ੍ਿੱ ਿ ਿੋਰ ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਨ: 

 ਅਨੁਗਾ ਫੂਡ ਫੇਅਰ, ਕੋਲੋਨ, ਜਰਿਨੀ (Anuga Food Fair, Cologne, Germany) 

 ਵੈਬ੍ ਸਰਿਟ, ਰਲਸਬ੍ਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ (Web Summit, Lisbon, Portugal) 

ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.investbrampton.ca ਤ ੇਜਾਓ 

 

https://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Documents/Economic%20Development%20Master%20Plan.pdf
https://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Documents/Economic%20Development%20Master%20Plan.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Documents/Brampton2040Vision/brampton2040Vision.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Documents/Brampton2040Vision/brampton2040Vision.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.investbrampton.ca&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C901ae3dc76d3468fb20208d73d46bdc2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637045246871892993&sdata=I2lHG6kqC4fFxGek%2BtcAQGlD7V3fcORIDM2ZOjxQ5G4%3D&reserved=0


 

 

ਿਵਾਲੇ 

“ਿੈਂ ਸਾਡੇ ਐਫ.ਡੀ.ਈ. ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦ ੇਿੁਿੱ ਖ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੰੂ ਰਿਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ। ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਰਸਟੀ ਦੇ ਭਰਵਿੱ ਖ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਨਵੇਸ਼ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਾਂ ਰਕ ਿੁਿੱ ਖ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਇਿ ਜਾਣਨ ਰਕ ਜਦੋਂ ਉਿ ਰਵਕਰਸਤ ਿੋਣ, ਆਪਣਾ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ 

ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਉਿ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਪਰਰਤਭਾ ਨੰੂ ਰਿਲਣਗੀਆਂ, ਿੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਿਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਤਿੱ ਕ ਪਿੰੁਚ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।”   

-       ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

  

“ਸੰਭਾਰਵਤ ਆਬ੍ਾਦੀ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਿੇ ਨੰੂ ਿਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਰਿਕ ਆਿਾਰ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿੈ ਰਕ 

ਉਿ ਗਲੋਬ੍ਲ ਿਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੰੂ ਿਜਬ੍ੂਤ ਕਰੇ। ਇਿੱਕ ਿਜਬ੍ੂਤ ਗਲੋਬ੍ਲ ਿੌਜੂਦਗੀ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਰਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗੀ।” 

- ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਰ ਿੱ ਲੋਂ  (Gurpreet Dhillon), ਚੇਅਰ ਆਫ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ  

 “ਸੰਭਾਵੀ ਰਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰਰਸ਼ਰਤਆਂ ਦਾ ਰਵਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦ ੇਿੌਰਕਆਂ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬ੍ਕ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿੈ। ਇਿ ਰਿਸ਼ਨ 

ਿੁਿੱ ਖ ਗਲੋਬ੍ਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਰਸ਼ਰਤਆਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਰਲਜਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿਨ।” 

-       ਕਲੇਅਰ ਬ੍ਰਨੇਟ (Clare Barnett), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਿਆਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਿ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਿੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਿੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਿੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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