
 

 
 
 
 
 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਿਾਈਟ ਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮਗੈਜੀਨ ਵੱਲੋਂ ਰਨਵਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੇੈਡਾ ਦੀਆਂ  
ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਿਤੰਬ੍ਰ, 2021) – ਕੱਲਹ, ਿਾਈਟ ਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਗਜੀਨ (Site Selection Magazine) ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਿ ਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਰਜਿ ਰਵੱਚ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਟੌਪ 20 ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਮਰਲਆ। ਇਹ ਮੈਗਜੀਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੀਅਲ ਐਿਟੇਟ ਅਤੇ 
ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨ ੰ  ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤ ੇਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਪਬ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। 

ਇਿ ਰੈਂਰਕੰਗ ਦ ੇਨਾਲ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਫਿ (Economic Development Office) ਨ ੰ  ਿਾਈਟ ਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਗਜੀਨ ਵੱਲੋਂ , ਰਨਵੇਸ਼ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਦ ੇਮੱੁਖ ਿੈਕਟਰਾਂ: ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (Innovation 

and Technology), ਐਡਵਾਂਿਡ ਮੈਨਯ ਫੈਕਚਰਰੰਗ (Advanced Manufacturing), ਫ ਡ ਐਡਂ ਬ੍ੈਵਰੇਜ ਪਰੋਿੈਰਿੰਗ (Food and Beverage 

Processing) ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਲਾਈਫ ਿਾਇੰਰਿਜ (Health and Life Sciences) ਤੇ ਆਪਣ ੇਆਰਰਥਕ ਰਵਕਾਿ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਤ ੇਰਿਟੀ ਨੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਰਖਆ ਹੈ। 2020 ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਿਟਰੈਟਜੀ (FDI Strategy) ਦ ੇਰਹੱਿੇ ਵਜੋਂ, ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਰਰਟੈਂਸ਼ਨ ਐਡਂ ਐਕਿਪੈਨਸ਼ਨ 

(Business Retention and Expansion) ਤ ੇਵੱਧ ਜੋਰ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਿੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਦ ਜਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ, 

ਰਜਿਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਲਗਭਗ 700,000 ਹੈ। ਦਰਰਮਆਨੀ 36 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 320,000 ਨੌਜਵਾਨ, ਪਰਹਹਆ-ਰਲਰਖਆ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਾ 
ਕਾਰਜ ਬ੍ਲ, 115 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 234 ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੱਰਭਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

ਮਈ, 2020 ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਰਨਵੇਸ਼, ਰਿਟੀ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ 
(Economic Recovery Strategy) ਦਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ (Innovation District) ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਕਾਿ, 

ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦ ਜਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਰਹੱਿਾ ਹੈ। ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਿਰਥਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਲਾਭ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਹਾਲ ਰਵੱਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਵੱਡੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ: 

• ਅਲੈਕਟਰਾ: ਜ ਨ ਰਵੱਚ, ਅਲੈਕਟਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ (Alectra announced) ਰਕ ਉਿਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ 200 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਿਾਊਥ (200 

Kennedy Road South) ਰਵਖੇ ਿਰਥਤ ਰਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਨਵੇਂ ਿਰਥਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ ਿੈਂਟਰ ਦੀ ਉਿਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 
 

ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਦ ੇਇੱਕ ਰਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਰਰਟੇਲ ਿੈਕਟਰ ਰਵੱਚ 78 ਅਤੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਫ ਡ ਿੇਵਾਵਾਂ ਰਵੱਚ 55 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਹਨ। ਇਿ ਖੇਤਰ 

ਰਵੱਚ ਮੌਜ ਦਾ ਿਾਈਟ ਤ ੇਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ - 400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਲੈਕਟਰਾ, ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ ਿੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇਹੇ 
ਮੌਜ ਦ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਰਟੇਲ ਅਤੇ ਫ ਡ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਮਜਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਵੇਗੀ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ 
ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਰਮਲੇਗੀ। 

• ਕੋਕ ਕਨੇੈਡਾ ਬ੍ਟੌਰਲੰਗ: ਦਿੰਬ੍ਰ 2020 ਰਵੱਚ, ਕੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ੌਟਰਲੰਗ (Coke Canada Bottling) ਨੇ, ਕੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ੌਟਰਲੰਗ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਰਵੱਚ 12.8 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦ ੇਨਵੇਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਇਿ ਰਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ 

ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਲੋਹ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਲਾਈਨ ਮੈਨਯ ਫੈਕਚਰਰੰਗ ਿਮਰਥਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ਦਲਣ ਰਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C85410941f71a4cd1f97208d96f21b584%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637663012837660515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HMlnncjhg8M4ATQ7OVqz1ZD3dhsxlV5BduYsmeLWRNo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C85410941f71a4cd1f97208d96f21b584%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637663012837660515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HMlnncjhg8M4ATQ7OVqz1ZD3dhsxlV5BduYsmeLWRNo%3D&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/932
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/932


 

• ਮਪੈਲ ਲੌਜ ਫਾਰਮਿ: ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਰਵੱਚ, ਮੈਪਲ ਲੌਜ ਫਾਰਮਿ (Maple Lodge Farms) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣ ੇ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਲਾਂਟ ਦਾ 250,000 ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਤੱਕ ਰਵਿਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਧ  300 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਰਚਕਨ ਸ਼ੌਪ (Chicken Shop) ਰਰਟੇਲ ਥਾਂ ਵਾਿਤੇ ਨਵੀਂ ਿਾਈਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ 100 ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।    

ਪ ਰੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਰੈਂਰਕੰਗਿ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ (here) ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ।   

ਹਵਾਲੇ 

  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤ ੇਿਾਡੀ ਮੱੁਖ ਥਾਂ ਅਤੇ ਿਾਡੀਆਂ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਪਰਰਤਭਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਗਲੋਬ੍ਲ 

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਥਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਾਨ ੰ  ਿਾਈਟ ਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਗਜੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ 
ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ ਿੰਭਾਰਵਤ ਿਾਈਟ ਚੋਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਰਕਹਹੀ ਚੀਜ ਿਾਨ ੰ  
ਭਰਵੱਖ ਦਾ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।" 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਪਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦ ੇਿਮੇਂ, ਰਨਵੇਸ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਰਥਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਿਰਥਰਤਾ ਰਲਆਉਣ ਰਵੱਚ 

ਮੱੁਖ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਬ੍ਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਹੈ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਅਤੇ ਿਾਨ ੰ  ਮਾਣ ਹੈ ਰਕ ਿਾਈਟ ਿਲੈਕਸ਼ਨ 

ਮੈਗਜੀਨ ਨੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਹੈ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਨਵੇਸ਼, ਰਿਟੀ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਅਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਖੁਦ ਨ ੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਲਈ 

ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ਰਹਰ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਰਨਵੇਸ਼ ਥਾਂ ਦੀ ਿਰਥਤੀ ਰਵੱਚ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਅਿੀਂ, ਿਾਡੇ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 

ਥਾਵਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਿਾਈਟ ਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਗਜੀਨ ਵੱਲੋਂ ਰਦੱਤੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਾਡੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲ ਪਰਰਤਭਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਥਾਂ 
ਅਤੇ ਿਮਰਰਪਤ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੈ।” 

- ਪਾੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਖੇ, ਅਿੀਂ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਰਟੀ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ, ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਲਈ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਿਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਇਿ 

ਮਾਨਤਾ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਫਿ ਰਵੱਚ ਿਾਡੀ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਿੀਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ 
ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਜਾਰੀ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਕਰਕ ੇਿਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਿਰਥਰਤਾ 
ਰਲਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰੱਖ 

ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦ ੇਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ 

ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤ ੇਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤ ੇInstagram ਤੇ 

ਜੁਹੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ।ੋ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsiteselection.com%2Fissues%2F2021%2Fsep%2Fcanadas-best-locations-tech-talent-leads-the-way-among-elite-canadian-regions.cfm&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C85410941f71a4cd1f97208d96f21b584%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637663012837660515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aW8cIHGG9vz06PvQ8EADdFY%2FeOz1EMASNBCy46Laqwo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsiteselection.com%2Fissues%2F2021%2Fsep%2Fcanadas-best-locations-tech-talent-leads-the-way-among-elite-canadian-regions.cfm&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C85410941f71a4cd1f97208d96f21b584%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637663012837660515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aW8cIHGG9vz06PvQ8EADdFY%2FeOz1EMASNBCy46Laqwo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
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
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