
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਨਵੀਂ ਵਬੈਸਾਈਟ InvestBrampton.ca ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਉੱਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਰਵਦਸ਼ੇੀ  
ਰਨਵਸ਼ੇਕਾਂ ਲਈ ਟਲੂਸ ਅਤ ੇਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਜੂਨ, 2020) – ਅੱਜ, ਰਸਟੀ ਨੇ InvestBrampton.ca ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਲ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਰਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਰਕਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰਵੱਚ ਆਪ੍ਣਾ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਵੀਂ InvestBrampton.ca 

ਵੈਬਸਾਈਟ, ਰਸਟੀ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਸਟਰੈਟਜੀ (City’s Economic Recovery Strategy) ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ 
ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਦ ੋਪੱ੍ਖੀ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਸਾਈਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਰਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ 

ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੋਤ ਪੇ੍ਜ, ਸਾਈਟ ਚੋਣ ਟੂਲ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਤੱਕ ਰਸੱਧੀ ਪ੍ਹੰੁਚ। ਇਹ ਟੀਮ ਸੰਭਾਵੀ ਰਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 
ਰਵਅਕਤੀਗਤ, ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਟ ਤ ੇਲਾਈਵ ਚੈਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

13 ਮਈ ਨੰੂ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton Council) ਨੇ, ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਰਵੱਚ ਰਸਟੀ ਲਈ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ 

ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਸਟਰੈਟਜੀ (Economic Recovery Strategy) ਨੰੂ ਮਨਜੂਰੀ ਰਦੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਅਰਸ ਕੋਰਵਡ-19 ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਸਪੋ੍ਰਟ 

ਟਾਸਕ ਫ੍ੋਰਸ (Economic Support Task Force) ਨੇ ਰਸਟੀ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਸਟਰੈਟਜੀ ਦ ੇਰਵਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 

ਚਾਰ ਆਧਾਰਾਂ: ਨਵੀਨਤਾ, ਟੈਕਲੋਨੋਜੀ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪ੍ਰੀਨੀਅਰਰਸ਼ਪ੍, ਰਨਵੇਸ਼, ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਸੱਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਟੂਰਰਜਮ ਰਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕ ੇਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦ ੇਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਲ ਰਵੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਸਟੀ ਦੀ ਸਪੋ੍ਰਟ 

ਲੋਕਲ ਮੁਰਹੰਮ (Support Local campaign) ਅਤੇ ਰਡਜੀਟਲ ਸ਼ੌਪ੍ਹੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (digital ShopHERE program)। 
 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰਵੱਚ ਲਗਭਗ 74,000 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। 2019 ਰਵੱਚ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਟਂਰਪ੍ਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) ਨੇ 

ਲਗਭਗ 1,000 ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਦੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਦੱਤਾ ਸੀ।  
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਆਰਰਥਕ ਬਹਾਲੀ ਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂ੍ਰਾ ਰਧਆਨ ਇਸ ਕੰਮ ਤ ੇਲਗਾਵਾਂਗੇ ਰਕ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਰਹਣ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਵਧਾਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਰਵੱਚ ਨਵਾਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਰਲਆਉਣ ਤ ੇਵੀ ਪੂ੍ਰਾ ਰਧਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ 

ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਰਕਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਈ ਫ੍ਾਇਦੇ 
ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਨਵੇਸ਼ ਜਗਹਾ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ!” 

− ਪੈ੍ਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ੍ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 
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“ਕੋਰਵਡ-19 ਤੋਂ ਆਰਰਥਕ ਬਹਾਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੰੂ ਸੰਭਾਵੀ ਰਨਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਰਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦ ੇਨਵੇਂ ਤਰੀਕ ੇਲੱਭਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕ ੇਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪ੍ਣ ੇਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਫ੍ੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਮਸ਼ਨਾਂ ਰਵੱਚ ਬਦਲਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਬਸਾਈਟ investbrampton.ca ਨਾਲ, ਆਮਹਣੇ-ਸਾਮਹਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ 
ਸੰਭਾਵੀ ਰਨਵੇਸ਼ਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।” 

− ਪ੍ਾੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਕੋ-ਚੇਅਰ, ਮੇਅਰਸ ਕੋਰਵਡ-19 ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਸਪੋ੍ਰਟ ਟਾਸਕ 

ਫ੍ੋਰਸ  

 

“ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਸਪੋ੍ਰਟ ਟਾਸਕ ਫ੍ੋਰਸ, ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਪੂ੍ਰੀ ਰਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ 

ਸਰਹਯੋਗ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕ ੇਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ 
ਸਟਰੈਟਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਰਵੱਚ ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਦ ੇਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਫ੍ਾਇਦੇ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।” 

− ਮਾਈਕਲ ਪ੍ਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 2 ਅਤੇ 6; ਕੋ-ਚੇਅਰ, ਮੇਅਰਸ ਕੋਰਵਡ-19 ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਸਪੋ੍ਰਟ 

ਟਾਸਕ ਫ੍ੋਰਸ  

 

“ਪੂ੍ਰੇ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਨੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਰਰਥਕ ਅਸਰ ਮਰਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ 

ਰਵੱਚ, ਆਰਰਥਕ ਬਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੱੁਖ ਫ੍ੋਕਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਤ ੇਰਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਰਮਲ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।”   
− ਡੇਰਵਡ ਬੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ੍ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ੍ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫ੍ਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ੍ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

