
 

 

 

20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017  

ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਈ ਧਿਹਤਮੰਦ ਮੌਕ ੇਉਜਾਗਰ ਕੀਤ ੇ

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਪ੍ੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗਰੇਧਟਡ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਵੈਲਨੈਿ (Peel Memorial Centre for Integrated Health 

and Wellness) ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬ੍ਾਅਦ, ਧਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (City of Brampton) ਨੇ ਇਿ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਫੈਧਿਧਲਟੀ ਦੇ 
ਹਰ ਪ੍ਾਿੇ ਧਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵ ਧਵਧਗਆਨ (ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਲਾਈਫ ਿਾਇੰਧਿਜ) ਿਮੂਹ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਧਰਲੀਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ, 
ਧਜਿਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਮ.ਡੀ.ਬ੍ੀ. ਇਨਿਾਈਟ (MDB Insight) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਧਵੱਚ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਧਹਲਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਿੋਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੈਕਟਰ ਧਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਿਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।   
 

ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਧਨਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਧਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿ ਿਮੂਹ ਦਾ ਧਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਧਿਫ਼ਾਧਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਿਹਤ ਖੇਤਰ (ਹੈਲਥ 
ਿੈਕਟਰ) ਧਵੱਚ ਇਹ ਿਥਾਨ ਪ੍ੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ (Peel Memorial) ਧਵਖੇ ਿੇਵਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਪੂ੍ਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੰੂ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਧਵਚਲੇ ਧਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਿਮੂਹ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਡੇਟੇ, ਧਿਹਤ ਐਪ੍ਾਂ, 
ਅਬ੍ਾਦੀ-ਅਿਾਧਰਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਧਨਿੱਜੀ ਬ੍ਣਾਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਕਰਧਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। 
 

“ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਧਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵ ਧਵਧਗਆਨ ਖੇਤਰ ਧਵੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਧਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ,” ਮੇਅਰ ਧਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਧਕਹਾ। 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਧਕਹਾ, “ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਧਿਟੀ ਫੈਧਿਧਲਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਧਵੱਚ ਿਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਿਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਿ 
ਅਧਿਐਨ ਧਵੱਚ ਧਦੱਤੇ ਗਏ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਰਿ ਿੈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।” 
 

ਇਿ ਧਵਕਾਿ ਦੇ ਲੰਮੀ-ਧਮਆਦ ਦੇ ਨਤੀਧਜਆਂ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਵੱਿ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਿਾਧਰਤ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਧਵੱਚ ਧਬ੍ਹਤਰ 
ਜੀਵਨ ਕੁਆਧਲਟੀ, ਮੱੁਖ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਰਦਾਰ ਵਾਿਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਧਿਟੀ ਦੀ ਗਲੋਬ੍ਲ ਿਾਖ ਨੰੂ ਉੱਨਤ ਬ੍ਣਾਉਣਾ। 
 

“ਅਿੀਂ ਧਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵ ਧਵਧਗਆਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਧਕਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਹਾਂ, ਧਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਧਿਟੀ ਦੇ ਇਕੋਨੋਧਮਕ 
ਡੈਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Economic Development and Culture Director), ਬ੍ੌਬ੍ ਡਾਰਧਲੰਗ (Bob Darling) ਨੇ ਧਕਹਾ। 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਧਕਹਾ, “ਧਿਟੀ ਧਵੱਚ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿੰਚਾਧਲਤ ਧਿਹਤ ਿਬੰ੍ਿੀ ਕਈ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਿਾਨ ਬ੍ਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਇਿ ਿਮੂਹ ਦਾ ਧਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਧਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਧਲਟੀ ਧਵੱਚ ਵਾਿਾ ਕਰਨ ਧਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ 
ਵਿੀਆ ਿਧਥਤੀ ਧਵੱਚ ਹਾਂ।” 
 

ਤੱਥ ਅਤ ੇਨੰਬ੍ਰ 

 

ਵਾਿੇ ਦੀ ਨੀਂਹ 

 ਮੈਡੀਕਲ ਧਰਿਰਚ ਅਤੇ ਧਡਵਾਈਿਾਂ ਧਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਧਫਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਮਾਹਰਾਂ ਤੱਕ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਧਵੱਚ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਿਹਤ ਿਬੰ੍ਿੀ 
ਖੇਤਰ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਿ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਿੀਆਂ। 

 ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਥਾਪ੍ਤ ਮੱੁਖ ਧਿਹਤ ਿਬੰ੍ਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਫੈਧਿਧਲਟੀਜ, ਧਜਹਨਾਂ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਧਵਧਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਧਿਿਟਮ (William 

Osler Health System) (ਪ੍ੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਧਿਧਵਕ) (Peel Memorial, Brampton Civic) ਅਤੇ ਐਧਰਨਓਕਧਕਡਿ 

(ErinoakKids)। 



 

 

 ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (Downtown Brampton) ਵਾਟਰਲੂ – ਟੋਰੋਂਟੋ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਿੁਪ੍ਰ ਕੋਰੀਡੋਰ (Waterloo-Toronto Innovation 

Super Corridor) ਦੇ ਮੱਿ ਧਵੱਚ ਿਧਥਤ ਹੈ। 
 ਸ਼ੈਧਰਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਧਜਹੇ ਧਿਹਤ ਿਬੰ੍ਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ ਧਵੱਚ ਪੋ੍ਿਟ-ਿੈਕੰਡਰੀ ਇੰਿਟੀਧਟਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਿਥਾਪ੍ਤ ਿਬੰ੍ਿ 

ਹਨ। 
 ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਇਿਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿੰਿਾਰ ਅਤੇ ਧਿਹਤ ਿਬੰ੍ਿੀ ਧਰਿਰਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ 

 
 

25 ਿਾਲ, 25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 

 ਅਧਿਐਨ 2041 ਤੱਕ 25 ਵੱਡੇ ਧਵਕਾਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਧਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡਾ ਿੋਚ ਧਰਹਾ ਹੈ। 
 ਆਧਫਿ, ਧਵਵਿਾਇਕ ਅਤੇ ਧਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਧਮਲਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਧਵੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਵਾਿੇ ਦਾ ਧਵਿਤਾਰ 

ਕਰੇਗਾ 
 ਧਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵ ਧਵਧਗਆਨ ਦਾ ਿਮੂਹ ਬ੍ਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਜਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਿਮੂਹ ਬ੍ਣਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਵਾਿੇ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ 

 

ਆਰਧਥਕ ਅਿਰ 

 ਮੱੁਖ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਧਥਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪ੍ੀ. (GDP) ਧਵੱਚ ਲਗਭਗ $35 ਧਟਰਧਲਅਨ (ਦਿ ਖਰਬ੍) ਬ੍ਣਾਏ ਜਾ 
ਿਕਦੇ ਹਨ। 

 ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਿੂ ਿੰਭਾਵੀ 13,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 5,000 ਤੋਂ 6,000 ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ 
ਿੰਭਾਵਨਾ। 

 ਆਧਫਿ ਲਈ 1.5 ਧਮਧਲਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਵਾਿੂ ਥਾਂ। 
 

ਧਵਆਪ੍ਕ ਿੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 
 ਅਧਿਐਨ ਡਾਉਨਟਾਉਨ (Downtown) ਅਤੇ ਿੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ (Central Area) ਲਈ ਧਵਆਪ੍ਕ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਪ੍ਧਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ 

ਧਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
 ਇਹ ਿਮੂਹ ਖੇਤਰ ਧਵੱਚ “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱ੍ਖਾਂ ਿਬੰ੍ਿੀ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ” (“ਪ੍ਲੇਿ-ਮੇਧਕੰਗ”) 'ਤੇ ਨਧਵਆਏ ਗਏ ਜੋਰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਧਮਆਂ 

ਨੰੂ ਆਕਰਧਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਹੈ। 
 ਿਮੂਹ ਦਾ ਧਵਕਾਿ ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਿਪੋ੍ਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗੇ-ਧਪੱ੍ਛੇ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਧਵੱਚ ਵਾਿਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ 

ਕਰੇਗਾ। 
 ਧਿਹਤ ਿਮੂਹ ਪੂ੍ਰੇ ਸ਼ਧਹਰ ਧਵੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਿ ਉੱਚ-ਕਰਮ ਦੇ ਟਰਾਂਧਜਟ ਦੇ ਧਵਕਾਿ ਧਵੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ (ਿੰਚਾਲਕ) ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵੱਡਾ ਿਚੋ ਧਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਧਵੱਖ ਲਈ ਧਤਆਰ ਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਧਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਧਵੱਚ ਵਾਿਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਧਵਧਵਿਤਾ ਿਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਧਵਸ਼ਵ-ਧਵਆਪ੍ੀ ਿਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਧਵੱਚ ਿਧਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਧਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਧਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਧਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਧਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਜਹਾ ਜੁਧੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਧਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਧਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪ੍ਰਕ 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank


 

 

 
 
 

 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਧਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਧਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

