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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਥਵਿੱ ਖ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਂ ਯਜੋਨਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਆਕਰਸਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਸਨਯਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ new Economic Development Master Plan (ਨਵੇਂ ਇਕੋਨੋਸਿਕ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ ਿਾਿਟਰ ਪਲਾਨ) 
ਨੂੂੰ  ਿਨਜੂਰੀ ਸਦੱਤੀ ਹੈ। 

ਸਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਸਿਤੀ ਨੂੂੰ  ਖਾਿ ਟੀਸਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਨਤਾ, ਪਰਸਤਭਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਵੇਸ਼ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬ੍ਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਸਲਆਉਣਾ ਹੈ – ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਅਗਲੇ 20 ਿਾਲਾਂ ਸਵੱਚ, 140,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ, ਪਰਸਤਭਾ ਅਤੇ 
ਿੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਿੱੁਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਾਸਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤ ੇਪਸਹਲਾਂ ਹੀ 
ਕੂੰ ਿ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਸਕ ਦੂਜੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਜਟ ਿਬ੍ੂੰ ਧੀ ਿਲਾਹ ਿਸ਼ਵਰੇ ਸਵੱਚ ਸਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੀਸਲਆਂ ਜਾਂ ਸਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਿੁੜ-ਵੂੰ ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Ryerson University) ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College), ਅਤੇ new downtown 

campus and Centre for Innovation (ਨਵੇਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕੈਂਪਿ ਅਤੇ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿਲਣ ਵਾਲੇ ਿੌਸਕਆਂ 
‘ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ਹੈ।  

ਇਕੋਨੋਸਿਕ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ ਿਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (Economic Development Master Plan) ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਨਵੇਸ਼ ਸਿਰਜਣਾ ‘ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਿਾਸਰਟੀ (Greater Toronto Airport Authority) ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਸਿਕ ਿਬ੍ੂੰ ਧਾਂ ਦੇ ਸਨਰਿਾਣ ਦੀ ਗਤੀਸਵਧੀ 
ਿਿੇਤ, ਸਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਹਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਸਧਆਨ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਯੋਜਨਾ ਨੂੂੰ  ਿਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਿਟਾਫ ਨੂੂੰ  ਖਾਲੀ ਿਾਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨੂੂੰ , ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿਾਂਝੀਆਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਕਉਬ੍ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਆਪਕ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਿਬ੍ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਬ੍ਜਨਿ 
ਇਨਸਕਉਬ੍ੇਟਰ (ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਿਾਂ ਿਬ੍ੂੰ ਧੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਿਾਪਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਸਵੱਚ ਬ੍ਦਲਣ ਦਾ 
ਅਸਧਕਾਰ ਸਦੱਤਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਕੋਨੋਸਿਕ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ ਆਸਫਿ (Economic Development and Culture Office) ਨੇ ਪਸਹਲਾਂ ਦੇ (ਇਸਤਹਾਿਕ) 
ਆਰਸਿਕ ਿੂਚਕਾਂ ਦੀ ਿਿੀਸਖਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿੌਜੂਦਾ ਆਰਸਿਕ ਿਸਿਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ 2017 ਸਵਚ ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੂੰ  ਸਵਕਸਿਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤੀ ਿੀ। ਿਲਾਹਕਾਰ ਕੂੰ ਪਨੀ ਈ. ਅਤੇ ਵਾਈ. (E&Y) ਵੱਲੋਂ ਿਿਰਸਿਤ, ਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਿਬ੍ਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਨ ਲਈ 
ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਿਿਾਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ੍ਹਤਰ ਸਵਧੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਿਝਣ ਲਈ ਛੇ ਤੁਲਨਾਤਿਕ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿੀ। 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਪਰਤੀਸਨਧੀਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. (NGO), ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰਾਂ ਅਤੇ ਿਟਾਫ ਤੋਂ ਬ੍ਣੀ ਇੱਕ ਿੂੰਚਾਲਨ ਿਸਿਤੀ (Steering 

Committee) ਨੇ ਕੂੰ ਿ ਸਵੱਚ ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੂੰ ਸਤਿ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਸਰਸ਼ਾਂ ਸਵੱਚ ਿਸਹਯੋਗ ਸਦੱਤਾ। 

http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Pages/Business-Headline-Article.aspx/177/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/484
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/484


 

 

ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਇਕੋਨੋਸਿਕ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ (Economic Development) ਿਟਾਫ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਸਨਵੇਸ਼, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ 
ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਸਸ਼ਪ ਲਈ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿੈਟਸਰਕਿ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਿੱੁਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਿਿੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਸਿਕਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕੂੰ ਿ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਜਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦਾ ਅਨੁਿਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਟਾਫ ਿੱੁਖ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁੱ ਕਵੀਂ 
ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਵੇਗਾ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੂਜੇ ਕੈਨੇਸਡਅਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿੁਕਾਬ੍ਲਾਕਾਰ ਬ੍ਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਪੋਰਟ ਿੀਿਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਸਿਕ ਖਤਰੇ ਦੇ 
ਲੱਛਣਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਦੱਿਦੀ ਹੈ – ਖੁਸ਼ਖਬ੍ਰੀ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਅਿੀਂ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਿਾਡੀ ਿੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ 
ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਕਦਿ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਰਪੋਰਟ ਿਾਨੂੂੰ  ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਸਵੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ 
ਿੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰੀ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਖਿ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਿਾਡੀ ਸਨਵੇਸ਼ ਗਤੀਸਵਧੀ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ 
ਅਕਾਦਸਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੱੁਖ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।” 

-        ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇਅਰ ਸਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

“ਸਜਵੇਂ ਹੀ ਇਕੋਨੋਸਿਕ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ ਿਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨੂੂੰ  ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸਗਆ, ਿਾਨੂੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਤੇ ਬ੍ਾਹਰ ਦ ੇਕਈ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 
ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵਚਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ (ਜੋ ਿਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਿਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੂੰ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਸਤਆਰ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਲਤਾ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਸਚਆਂ ਦੇ ਸਵਪਰੀਤ ਿਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨੁਿਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ 
ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।” 

-        ਕਾਉਂਿਲਰ ਜੈਫ ਬ੍ੋਿੈਨ (Jeff Bowman), ਿੁਖੀ, ਇਕੋਨੋਸਿਕ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ 

“ਿਾਡੇ ਟੀਸਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਹਯੋਗ ਹੁਣ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕਤੇ ਵੱਧ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਜੀ.ਟੀ.ਏ.ਏ. (GTAA) ਦੇ 
ਨਾਲ ਆਰਸਿਕ ਿਬ੍ੂੰ ਧਾਂ ਦਾ ਸਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਗਲੋਬ੍ਲ (Toronto Global) ਸਜਹੇ ਿੂੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਰਾਇਰਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਸਜਹੇ ਅਕਾਦਸਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਬ੍ੂਤ ਕਾਰਜ ਿਬ੍ੂੰ ਧ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ।” 

-        ਬ੍ੌਬ੍ ਡਾਰਸਲੂੰ ਗ  (Bob Darling), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਕੋਨੋਸਿਕ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ 

 ਇਕੋਨੋਥਿਕ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ ਿਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਿੱ ਿ: 

 ਛੇ ਤੁਲਨਾਤਿਕ ਸ਼ਥਹਰ: ਿਰੀ, ਬ੍ੀ.ਿੀ. (Surrey, BC); ਔਿਸਟਨ, ਟੈਕਿਾਿ (Austin, Texas); ਿਨ ਜੋਿੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (San 

Jose, California); ਚਾਰਲੌਟ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲਾਇਨਾ (Charlotte, North Carolina); ਕੋਲੂੰ ਬ੍ਿ ਓਸਹਓ (Columbus, Ohio); 

ਅਤੇ ਓਿਲੋ, ਨੋਰਵੇ (Oslo, Norway) 

 ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਿੈਂਬ੍ਰ: ਕਸਲੱਫ ਬ੍ੇਨਿੋਨ (Cliff Benson), ਵੀ.ਐਿ.ਈ.ਟੀ.ਏ. ਇੂੰਜੀਨੀਅਸਰੂੰਗ ਐਡਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਿਟਰਿਾਈਡਂ 
(VSETA Engineering and Brampton Mastermind); ਜੋ ਕਰੂੰ ਪ (Joe Crump), ਦ ਕਰੂੰ ਪ ਗਰੱੁਪ ਇੂੰਕ.; ਨੈਟਲੀ ਫਰਾਂਸਿਿ 
(Natalie Francis), ਿਾਰਕੀਸਟੂੰਗ ਿਟਰੈਟਸਜਿਟ; ਕੂੰ ਵਰ ਧੂੰਜਾਲ (Kanwar Dhanjal), ਜਿਟ ਇੂੰਿਟੂਿੈਂਟਿ ਇੂੰਕ.; ਏਵਨ ਿੂਰ 



 

 

(Evan Moore), ਪਰਾਉਜ, ਡੈਸ਼ ਐਡਂ ਕਰਾਉਚ, ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ.; ਰੋਡ ਰਾਈਿ (Rod Rice), ਰਾਈਿ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ; ਹੈਦਰ 
ਿਟਰਾਟੀ (Heather Strati), ਡੇਲੋਇਟ ਪਰਾਈਵੇਟ, ਅਤੇ ਿੁਖੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ; ਸ਼ਾਸਲਨੀ ਦਾ ਕੁਨਹ ਾ (Shalini da Cunha), 

ਐਗਜੀਸਕਉਸਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੀਲ ਹਾਲਟੋਨ ਵਰਕਫੋਰਿ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ ਗਰੱੁਪ; ਕਾਉਂਿਲਰ ਜੈਫ ਬ੍ੋਿੈਨ (Jeff Bowman); 

ਕਾਉਂਿਲਰ ਡਗ ਸਵਹਲੈਨਿ (Doug Whillans) 

 ਥਧਆਨ ਕੇਂਦਥਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿੁਿੱ ਖ ਖੇਤਰ: ਪਰਸਤਭਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬ੍ਲ; ਸਨਵੇਸ਼; ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ; ਰੋਜਗਾਰ ਵਾਿਤੇ ਵਰਤੀਆਂ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੀਨਾਂ; ਅਤੇ ਿੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰੀ 

 ਿਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ Brampton’s 2040 Vision (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 2040 ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਜਬ੍ੂਤ ਿਬ੍ੂੰ ਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 
ਅਸਜਹੀ ਗਤੀਸਵਧੀ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਸਵਕਾਿ, ਬ੍ਰੈਿਲੀ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਨਵੇਂ “ਅੱਪਟਾਉਨ” ਬ੍ਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਖਾਿ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

 ਰਾਇਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਵੱਚ ਇਨਸਕਉਬ੍ੇਟਰ/ਿਸਹ-ਕਾਰਜ ਿਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸਨਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦਾ 
ਸਵਕਾਿ, ਐਡਵਾਂਿਡ ਿੈਨਯੁਫੈਕਚਸਰੂੰਗ ਿੁਪਰਕਲਿਟਰ (Advanced Manufacturing Supercluster) ਿਬ੍ੂੰ ਧੀ ਪਰਸਤਭਾ ਅਤੇ 
ਿਿਰੱਿਾ ਦਾ ਸਵਕਾਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਨੈਿੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਤੇ ਆਰਸਿਕ 
ਿਬ੍ੂੰ ਧਾਂ ਦਾ ਸਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਟੀ.ਏ.ਏ. (GTAA) ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਲਈ ਕੂੰ ਿ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸੋਚ ਥਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨੂੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਿਸਿਤ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੱਿ ੇਰਸਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਿਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ਬੇ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

http://brampton.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=f314dcc0c508435b8c2a25b509e25794
http://brampton.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=f314dcc0c508435b8c2a25b509e25794
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank

