
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਰਮਨੀ ਰ ਿੱ ਚ ਫੌਰਨ ਡਾਇਰਕੈਟ ਇਨ ਸੈਟਮੈਂਟ ਰਮਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਗੇਾ 

                                                                                                         

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (4 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, 2019) – ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), 

ਕੋਲੋਨ, ਜਰਮਨੀ (Cologne, Germany) ਰ ਿੱ ਚ ਅਨੁਗਾ ਫ ਡ ਫੇਅਰ (Anuga Food Fair) ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ 

ਇਨ ੈਸਟਮੈਂਟ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) (Foreign Direct Investment) (FDI) ਦ ੇਸਫ਼ਰ ਨ ੰ  ਰ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।  

7,500 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਉਣ  ਾਰਲਆਂ ਅਤੇ 165,000 ਗਲੋਬ੍ਲ ਰ ਜੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਗਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ  ਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਬੰ੍ਧੀ ਦੁਨੀਆ 

ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਗਲੋਬ੍ਲ  ਪਾਰਕ ਸ਼ੋ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਰ ਸ਼ਾਲ,  ੰਨ-ਸੁ ੰਨਾ ਉਦਯੋਰਗਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਗਾ, ਰਸਟੀ ਦ ੇਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ  ਾਲੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦ ੇਸੈਕਟਰ ਰ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਧ ਰਨ ੇਸ਼ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਾਸਤੇ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 300 

ਕੰਪਨੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ 8,500 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਲੋਕ ਰਨਯੁਕਤ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ  ਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦ ੇਸੈਕਟਰ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੇ ਇੰਪਲਾਇਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲੋਬ੍ਲੌਜ (Loblaws), ਮੈਪਲ ਲੌਜ ਫਾਰਮਸ (Maple Lodge Farms) ਅਤੇ ਇਟਾਲਪਾਸਤਾ (Italpasta) ਦੇ ਹੈੈੱਡਕੁਆਰਟਰ। ਇਸਤੋਂ 
ਇਲਾ ਾ, ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਬ੍ੌਟਰਲੰਗ (Coca-Cola Bottling) ਰਜਹੇ ਮੁਿੱ ਖ ਇੰਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ  ੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕ ਟਨੀਰਤਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ, ਸ਼ਰਹਰ ਦੀ ਪਰਰਤਭਾ, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਖੁਦ ਦੀ 
ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬ੍ਣਾਈ ਹੈ। 
  

ਰਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਬ੍ੋਸਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮੈਡਟੈਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਰਨ ੇਸ਼ ਰਮਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ 
(City of Brampton launched its FDI strategy Investment Missions at the MedTech Conference in Boston)। ਰਸਟੀ ਦੇ 
ਪਰਤੀਰਨਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰ ਖੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਗਲੋਬ੍ਲ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਮਲੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਇਿੱਛੁਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿੱਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। 
  

ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਰਸਟੀ ਦ ੇਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈ ਲੈਪਮੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਈ.ਡੀ.ਐਮ.ਪੀ.) City’s Economic Development Master 

Plan (EDMP) ਅਤੇ 2040 ਰ ਜਨ (2040 Vision) ਦ ੇਟੀਚ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ। ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 

ਰ ਿੱ ਚ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰੇਗੀ, ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਨ ੰ   ੰਨ-ਸੁ ੰਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਆਰਰਥਕ  ਾਧੇ ਦਾ ਪਰਸਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਰ ਪ ਨਾਲ ਅਰਜਹੀ 
ਮੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਥਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਰ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ  ੀ ਕਰੇਗੀ, ਰਜਸ ਰ ਿੱ ਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨ ੈਸਟਮੈਂਟ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸਾਰੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ ਨ ੇਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨ ੰ   ੀ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਹ ਾਲੇ 

“ਮੈਨ ੰ  ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਬ੍ੋਸਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਜੋ ਆਮਹਣੇ-ਸਾਮਹਣ ੇਦੀਆਂ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਬ੍ਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਾਨ ੰ  ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਰਕਉਂਰਕ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਨ ਾਂ ਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਨ ੇਸ਼ ਰਲਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਬ੍ਣਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨ ੰ  
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ਰਰਸ਼ਰਤਆਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਨ ੇਸ਼ ਮੌਰਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਰ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 
ਦੁਨੀਆ ਨ ੰ  ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਹੈ ਰਕ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਰੋ।” 
 

-       ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

 

“ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਜਰਮਨੀ ਰ ਿੱ ਚ ਸੰਭਾ ੀ ਰਨ ੇਸ਼ਕਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕ ੇਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਰ ਚਾਰ 

ਕਰਨ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜ ਾਨ, ਪਰਰਤਭਾ ਾਨ ਅਤੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਿੱ ਖ 

ਸਥਾਨ ਬ੍ਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦ ੇਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਾਈ ੇ ਤਿੱਕ  ਧੀਆ ਪਹੰੁਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 
ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਰੇਲ ਟਰਮੀਨਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ  ਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦ ੇਰਨਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਦੇਸ਼ੀ ਰਨ ੇਸ਼ਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਐਸ. ਰ ਿੱ ਲੋਂ  (Gurpreet S. Dhillon), ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈ ਲੈਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ  

“ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦ ੇਹਰੇਕ ਰਮਸ਼ਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਮੁਿੱ ਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਰ ਚਲੇ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨ ੇਂ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ 
ਰਰਸ਼ਰਤਆਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਰਰਸ਼ਰਤਆਂ ਨਾਲ ਤੀਬ੍ਰ ਰ ਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤ ੇਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ 

ਰ ਿੱ ਚ ਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨ ੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬ੍ਣੇਗਾ।” 

-       ਕਲੇਅਰ ਬ੍ਰਨੇਟ (Clare Barnett), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈ ਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca  
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


