
 

 

 

13 ਨਵੰਬਰ, 2018 

ਐਮਾਜਾਨ HQ2 ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਤੀਕਿਕਿਆ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਐਮਾਜਾਨ (Amazon) ਨੇ ਅੱਜ ਪਰੈਸ ਰਰਲੀਜ ਰਵੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨਊ ਯੌਰਕ ਰਸਟੀ (New York City) ਅਤੇ 
ਅਰਰਲੰਗਟਨ (Arlington), ਵਰਜੀਰਨਆ (Virginia) ਰਵੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਖੋਲਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।   

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨ ੰ  ਟੋਰੋਂਟੋ ਗਲੋਬਲ ਰਾਹੀਂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਰੀਜਨ ਰਬਡ (Toronto Region bid) ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਪਰਰਕਰਰਆ 
ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਰਟਰਲਸਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, 20 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਰਤਮ ਸ ਚੀ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ੋਇੱਕ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਸਥਾਨ ਸੀ।  

ਇਹ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟੋਰੋਂਟੋ ਰੀਜਨ ਨ ੰ , ਦੁਨੀਆਭਰ ਰਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦ ੇਰਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਰਣਆ 
ਰਗਆ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਰਸੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਮਾਜਾਨ ਲਈ 
ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਪੁਸਤਕ (ਰਬਡ ਬੁੱ ਕ) 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਐਮਾਜਾਨ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਥਾਨ –  ਸੀ.ਏ.ਏ. ਲੈਂਡਸ (the CAA lands) – ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਰਹੱਸਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਟ, ਰਜਸਨ ੰ   ਅਪਟਾਊਨ ਇਨ ਬਰੈਂਪਟਨਜ 2040 ਰਵਜਨ (Uptown in Brampton’s 2040 Vision) ਰਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਟੀ ਦੇ ਭਰਵੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਟ ਰਵਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜ ੋਦੋ ਮੁੱ ਖ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਰਬਲਕੁੱ ਲ ਕੋਲ, ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਦੀ ਪਰੀਮੀਅਮ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨ ੰ  ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਐਮਾਜਾਨ HQ2 ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਰਸਤੁਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਸਟੀ ਸਾਈਟ ਨ ੰ  ਰਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕਰਨ, ਜਰ ਰੀ ਉਰਚਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੇਸਲਾਈਨ 
ਅਰਧਐਨ ਪ ਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਸਾਈਟ ਰਵੱਚ ਸਾਂਝੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਸਾਈਟ ਨ ੰ  410 ਅਤੇ 407 ਹਾਈਵੇਜ 
ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 14,000 ਨਵੇਂ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਦ ਜੇ ਸ਼ਰਹਰ ਵਜੋਂ ਪਰਰਤਭਾ ਲਈ ਖਾਸ 
ਪਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਔਸਤ ਉਮਰ 36.5 ਸਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਹੈ – ਇਹ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਰਭਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 
ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਪਛਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਹੁਣੇ ਰਜਹੇ ਹੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਫਰਮ ਪਲੈਕਰਸਸ 

(Plexxis) ਖੱੁਲਹੀ ਹੈ, ਰਜੱਥੇ ਰੋਜਰਸ (Rogers) ਅਤੇ ਕੈਨਨ (Canon) ਰਜਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜ ਦ ਹਨ। ਪਰਰਤਭਾ ਰਵਕਾਸ ਦੇ 
ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਕਉਂਰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਸਾਈਬਰਰਸਰਕਓਰਰਟੀ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਬਜਨਸ 
ਇਨਰਕਉਬੇਟਰ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਰਾਇਰਸਨ ਯ ਨੀਵਰਰਸਟੀ (Ryerson University) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਐਮਾਜਾਨ ਰਸਰਫ ਸਾਈਟ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਜਹੇ ਰਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰਦਆਂ ਬਾਰੇ ਰਸਟੀ ਦੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Pages/Business-Headline-Article.aspx/136/
http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Pages/AmazonBid-CAA-Lands.aspx)
http://geohub.brampton.ca/pages/brampton-2040-vision
http://geohub.brampton.ca/pages/brampton-2040-vision
https://youtu.be/9pymnVz0KLI
https://youtu.be/AHGSySR3l9M


 

 

ਹਵਾਲੇ 

“ਐਮਾਜਾਨ HQ2 ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਅਧਾਰਰਤ ਨੌਕਰੀ ਰਵੱਚ ਵਾਧੇ ਨ ੰ  ਵੱਧ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਰਕ, ਸਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ 
ਆਰਰਥਕ ਰਵਕਾਸ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. (CAA) ਲੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਤਕਨੀਕੀ 
ਖੇਤਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 2040 ਰਵਜਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ ਤ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ।” 

-       ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ ਬੋਮੈਨ (Jeff Bowman), ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਚੇਅਰ 

  

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਨੀ ਹੈ, ਰਜਸਨ ੰ  ਗਲੋਬਲ ਪਛਾਣ ਰਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਵਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ 
ਖਾਸ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੰੁਚ ਨ ੰ  ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਜੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਰਤਭਾ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਵਾਧੇ, ਰਵਕਾਸ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੁਆਰਲਟੀ ਦੀ (ਟੌਪ-ਟੀਅਰ) ਥਾਂ ਬਣਨ ਲਈ 
ਇਸਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ।” 

-       ਬੌਬ ਡਾਰਰਲੰਗ (Bob Darling), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਕਿਹਾ ਹ਼ੈ। ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵੱਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਰਵਰਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਵਸ਼ਵ-ਰਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ ਸਰਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਰਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਜਹਾ ਜੁਰੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਰਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਰਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਿਿ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਰਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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