ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਰਿਟੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੰ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ
ਂ ਕਲਚਰ (Economic Development and
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਮਈ, 2019) – ਅਿੱ ਜ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈ ਲੈ ਪਮੈਂਟ ਐਡ
Culture) ਆਰਫਿ ਨੇ ਪਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰ ਿੱ ਚ ਿੱ ਧ ਮਜ਼ਬ੍ਤ ਆਰਰਿਕ ਿਬ੍ੰ ਧਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰ ਕਾਿ ਨੰ ਧਾਉਣ ਲਈ
ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪਰਗਟਾ ਾ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਪਲਾਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਨੀਆ ਨੰ ਇਹ ਰਦਖਾਉਣਾ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨ ੈਿਟਮੈਂਟ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) (Foreign Direct Investment) (FDI) ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਿੰ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ
ਪਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਨਰਮਾਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਿੱ ਖ ਆਰਰਿਕ ਿੈਕਟਰਾਂ – ਐਡ ਾਂਿਡ ਮੈਨਯਫੈਕਰਚੰ ਗ
ਂ ਲਾਈਫ ਿਾਇੰ ਰਿਜ (Health and Life Sciences) ਅਤੇ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਐਡ
ਂ ਟੈਕਨੋਲੋ ਜੀ
(Advanced Manufacturing), ਹੈਲਿ ਐਡ
(Innovation and Technology) ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਟੀ ਦੀ ਮੌਜਦਾ ਿਮਰਿਤਾ ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਟੀ ਦੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. (FDI) ਪਲਾਨ ਨੰ , ਅਮਰੀਕਾ (US) ਅਤੇ ੈਿਟਰਨ ਯਰੋਪ (Western Europe) ਰਗੀਆਂ ਆਰਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿੱ ਧ ਿਮਾਨ
ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚੀਨ (China) ਰ ਿੱ ਚ ਿੱ ਧ ਲੰਮੀ ਰਮਆਦ ਦੀਆਂ ਿੰ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਤਿੱ ਕ, ਕਈ ਭਗੋਰਲਕ ਖੇਤਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ੰ ਨ-ਿੁ ੰ ਨਾ ਬ੍ਣਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਕਹਾਨੀ ਹੈ। ਮੁਿੱ ਖ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਿਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਿਿਾਨ ਦੇ ਇਲਾ ਾ,
ਰਿਟੀ ਨ ੇਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੰ ਪਤੀਆਂ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨ ਾਂ ਕੋ ਰਰਕੰ ਗ ਿਪੇਿ (coworking space),
ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਿਟ (Cybersecure Catalyst) ਅਤੇ ਰਾਇਰਿਨ ਯਨੀ ਰਰਿਟੀ (Ryerson University), ਅਲਗੋਮਾ ਯਨੀ ਰਰਿਟੀ
(Algoma University) ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇ ਜ (Sheridan College) ਦੇ ਨਾਲ ਨ ੇਂ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਰੀ ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਂ ਕਲਚਰ ਆਰਫਿ ਨੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਅੰ ਬ੍ੈਿਡਰ ਪਰੋਗਰਾਮ (Ambassador
28 ਮਈ ਨੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈ ਲੈ ਪਮੈਂਟ ਐਡ
Program) ਬ੍ਾਰੇ ਰ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ (Brampton Board of Trade) ਦੇ ਨਾਲ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਿਟ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰ ਿੱ ਚ ਕਈ ਿਿਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਿਟੀ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕਲ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਿਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋ ਬ੍ਲ ਿਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਿਨਮੁਖ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਰਲਆਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਿਮਰਿੱ ਿ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਰ ਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਲਾਨ ਲਾਗ ਕਰਨ
ਾਿਤੇ ਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ $1.875 ਰਮਲੀਅਨ ਦੇ ਓਪਰੇਰਟੰ ਗ ਕੈਪੀਟਲ ਬ੍ਜਟ (Operating Capital Budget) ਨੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਿੀ। ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ
ਂ ਕਲਚਰ ਆਰਫਿ, ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਮਹੌਲ ਰ ਿੱ ਚ ਰਨ ੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਿਾਹਮਣੇ ਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਲ ਨੰ ਪਰਰਭਾਰਸ਼ਤ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈ ਲੈ ਪਮੈਂਟ ਐਡ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਲਾਗਕਰਣ ਪਲਾਨ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਮਾਰਕੀਰਟੰ ਗ ਮੁਰਹੰ ਮ ਅਤੇ ਿਰੋਤ ਮਾਹਰ ਮਦਦ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਹ ਾਲੇ
“ਮੈਂ ਬ੍ਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਟੀ ਦੇ ਭਰ ਿੱ ਖ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਰਨ ੇਸ਼ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਰਕ
ਉੱਚ ਉਦਯੋਗ ਇਹ ਜਾਣਨ ਰਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰ ਕਾਿ, ਰ ਿਤਾਰ ਅਤੇ ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਲੀ
ਪਰਰਤਭਾ, ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਗਲੋ ਬ੍ਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇ ਿ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਰਮਲੇ ਗੀ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱ ਕ ਮਜ਼ਬ੍ਤ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋ ਬ੍ਲ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇ ਿ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੰ ਮਜ਼ਬ੍ਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ
ਿਰਿਤੀ ਰ ਿੱ ਚ ਹੋ ੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਰ ਦੇਸ਼ੀ ਰਨ ੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਿੀਂ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ
ਮੁਿੱ ਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਮਹਿੱ ਤ ਪਰਨ ਅਿਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।”

-

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਐਿ. ਰ ਿੱ ਲੋਂ (Gurpreet S. Dhillon), ਚੇਅਰ ਆਫ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈ ਲੈ ਪਮੈਂਟ
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਣ ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਰਧਆਨ
ਰ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ੰ ਨ-ਿੁ ੰ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਾਤਾ ਰਣ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ
ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ

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