
 

 

 

10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017  

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ  ਭਵ ਿੱ ਖ ਦ ੇਟੌਪ੍ 10 ਸਮ ਿੱ ਚੇ ਵਮਡ-ਸਾਈਜ਼ਡ ਅਮੈਰੀਕਨ ਵਸਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ  

 ਵਬ੍ਜਨਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀਨੈਸ ਅਤ ੇਕਨੈਕਟੀਵ ਟੀ ਲਈ ਟਪੌ੍ 10  

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੇ ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਵਫ੍ਰ ਭਵ ਿੱ ਖ 2017/18 (Future 2017/18) ਦੇ ਟੌਪ੍ 10 ਵਮਡ-ਸਾਈਜ਼ਡ ਅਮੈਰੀਕਨ ਵਸਟੀ (ਅਮਰੀਕਾ 
ਦੇ ਮ ਿੱ ਖ 10 ਦਰਵਮਆਨੇ ਸ਼ਵਿਰ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਇਿ ਦਰਜਾ (ਰੈਂਕ) ਫ੍ਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ (ਯ .ਕੇ.) (Financial Times) 

(UK) ਦੀ ਵਡ ੀਜਨ, ਐਫ੍.ਡੀ.ਆਈ, ਇੂੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (fDi Intelligence)  ਿੱ ਲੋਂ  ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਿਆ ਿੈ।  
 

ਟੌਪ੍ 10 ਦੇ ਸਮ ਿੱ ਚ ੇਦਰਜ ੇਦੇ ਇਲਾ ਾ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੇ ਵਬ੍ਜਨਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀਨੈਸ ਅਤੇ ਫ੍ੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨ ੈਸਟਮੈਂਟ (ਐਫ੍.ਡੀ.ਆਈ.) (FDI) ਕਾਰਜਨੀਤੀ 
ਵ ਿੱ ਚ ਦ ਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵ ਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦ ਜਾ ਟੌਪ੍ 10 ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 75 ਸ਼ਵਿਰਾਂ 
ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਦਰਵਮਆਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਵਿਰ ਦੇ ਦਰਜ ੇਵ ਿੱ ਚ ਇਿ ਦਰਜਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। ਇਿ ਦਰਜਾਬ੍ੂੰ ਦੀਆਂ (ਰੈਂਵਕੂੰ ਿਸ) ਅਿੱਜ (10 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਦੀ 
ਐਫ੍.ਡੀ.ਆਈ. ਮੈਿਜ਼ੀਨ ਵ ਿੱ ਚ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ। 
 

“ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਇਿੱਕ ਮ ਿੱ ਖ ਸ਼ਵਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ  ਾਟਰਲ  (Waterloo) ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟੋਰੋਂਟੋ (Downtown Toronto) ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ 
ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ 'ਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮ ਿੱ ਖ ਥਾਂ ਲੈ ਵਰਿਾ ਿੈ,” ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫ੍ਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਵਕਿਾ। 
“ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਜਾਬ੍ੂੰ ਦੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਿੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸਤੋਂ  ੀ  ਿੱ ਧ ਵਬ੍ਿਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਨ ੇਂ ਵ ਕਾਸ ਅਤੇ 
ਵ ਸਤਾਰ ਸਾਡੀ ਵਸਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਰ ਕਾਰਨ ਵਦੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਯਥਾ ਸਵਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਦਲ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਲੋਬ੍ਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵ ਿੱ ਚ ਮ ਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਧਨ ਮ ਿਿੱਈਆ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ।” 
 

ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਡੈ ਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ ਖੀ ਜੈਫ੍ ਬ੍ੋਮੈਨ (Jeff Bowman) ਨੇ  ੀ ਵਕਿਾ, “ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵ ਿੱ ਚ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਿਯੋਿ ਦੇਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਸਟੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ  ਿੱ ਧ ਆਰਵਥਕ ਸਫ੍ਲਤਾ  ਿੱ ਲ ਵਬ੍ਿਤਰ ਮਾਰਿ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਣ 
ਲਈ ਆਧ ਵਨਕ ਬ੍ਣ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਭਾਈ ਾਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲਿੱ ਭ ਰਿੇ ਿਾਂ।” 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ  ਐਫ੍.ਡੀ.ਆਈ. ਇੂੰਟੈਲੀਜੈਂਸ  ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਵਿਲੀ  ਾਰ ਿੀ ਮਾਨਤਾ ਨਿੀਂ ਵਮਲੀ ਿੈ। ਦਰਜਾਬ੍ੂੰ ਦੀਆਂ ਿਰੇਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਨਵ ਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ 
ਅਤੇ ਵਪ੍ਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਿਾਤਾਰ ਵਬ੍ਜਨਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀਨੈਸ, ਵਸਟੀ ਆਫ੍ ਦ ਵਫ੍ਊਚਰ, ਇੂੰ ਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵ ਟੀ ਵਜਿੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ 
ਵ ਿੱ ਚ ਜੇਤ  ਵਰਿਾ ਿੈ ਜਾਂ ਲਿਭਿ ਟੌਪ੍ (ਮ ਿੱ ਖ) 'ਤੇ ਵਰਿਾ ਿੈ। 
 

ਇਿ ਅ ਾਰਡ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ  ਿਲੋਬ੍ਲ ਮਾਰਕੀਟਪ੍ਲੇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਆਿ  ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ  ਧੀਆ ਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵਦੂੰ ਦੇ ਿਨ। 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਡੈ ਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ  ਲਿਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿੋਰਾਂ ਸ਼ਵਿਰਾਂ ਅਤੇ ਿਲੋਬ੍ਲ ਸ਼ਵਿਰਾਂ ਲਈ ਮ ਿੱ ਖ 
ਮ ਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਦੀ ਪੋ੍ਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿੱ ਖਦਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਵਸਟੀ ਟੋਰੋਂਟੋ ਿਲੋਬ੍ਲ (Toronto Global) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ, ਜੋ 
ਵਕ ਐਫ੍.ਡੀ.ਆਈ. (FDI) ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧੇ ਦਾ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਰੋਂਟੋ ਰੀਜਨ (Toronto Region) ਦੀਆਂ ਵ ਲਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-
ਸੈਕਟਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਦਖਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਇਿੱਕ ਨ ੀਂ ਵਨ ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਏਜੂੰ ਸੀ ਿੈ। 
 

ਭਵ ਿੱ ਖ 2017/18 ਦੇ ਐਫ੍.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਵਿਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ੀਂ ਸ ਚੀ (ਸ਼ੌਰਟਵਲਸਟ) ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਫ੍.ਡੀ.ਆਈ. ਇੂੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ 421 

ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਡੇਟਾ ਪ੍ੂੰਜ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਿੇਠ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ: ਆਰਵਥਕ ਸਮਰਿੱਥਾ (ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਪੋ੍ਟੈਂਸ਼ੀਅਲ), ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ 



 

 

ਦੋਸਤਾਨਾ ਵ ਿਾਰ (ਵਬ੍ਜਨਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀਨੈਸ), ਮਨ ਿੱ ਖੀ ਪ੍ ੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਜੀ ਨਸ਼ੈਲੀ (ਵਿਉਮੈਨ ਕੈਪ੍ੀਟਲ ਐਡਂ ਲਾਈਫ੍ਸਟਾਈਲ), ਲਾਿਤ ਪ੍ਰਭਾ ੀ ਅਤੇ 
ਕਨੈਕਟੀਵ ਟੀ (ਕੌਸਟ ਇਫੈ੍ਕਵਟ ਨੈਸ ਐਡਂ ਕਨੈਕਟੀਵ ਟੀ)। ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰੇਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਲਈ ਅਵਧਕਤਮ 10 ਅੂੰਕ ਵਦਿੱ ਤੇ ਿਏ ਸਨ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ ਰੀ ਇਕਾਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੂੰਿਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਵ ਵ ਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ   ਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਵਨ ੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪ੍ੀ ਸਫ੍ਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਿੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਿਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਿਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਵਜਿਾ ਜ ਵਿਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਵਿਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਿੇ ਵਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋ ੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫ੍ਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 
 
 

 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਿਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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