
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤ ੇਰਾਇਰਿਨ ਯਨੂੀਵਰਰਿਟੀ ਨੇ ਇਨੋਵਸ਼ੇਨ ਜ਼ੋਨ ਤੇ  
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਮਝਤੌੇ ਤੇ ਦਿਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਜਨਵਰੀ, 2020) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ (Ryerson University) ਨੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਰਵੱਚ ਰਾਇਰਿਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ (Ryerson Innovation Zone) ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਮਝੌਤੇ ਤ ੇ

ਦਿਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਪ਼ੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਰਿੱਰਿਆ ਲਈ ਰ਼ੋਮਾਂਚਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹੈ।  

ਰਾਇਰਿਨ ਵੱਲੋਂ  ਿੰਚਾਰਲਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ (Brampton Innovation Zone) ਦਾ ਮਾੱਡਲ, ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆਭਰ ਰਵੱਚ 

ਪਰਰਿੱਧ ਜ਼ੋਨ ਨੈਟਵਰਕ (Zone network) ਤ ੇਅਧਾਰਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਜੁਰਿਆ ਹ਼ੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ, ਨਵੇਂ ਿੁਝਾਅ ਦੇਣ, ਪਰ਼ੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਇਨਰਕਊਬ੍ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹ਼ੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਥਾਪਤ ਿਫਲ ਕਾਰ਼ੋਬ੍ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਿਟਾਰਟਅਪ ਲੈਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲ਼ੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ 

ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ, ਵੱਧ ਿਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਰਸ਼ਪ ਿਬੰ੍ਧੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ 
ਹ਼ੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਹਯ਼ੋਗ ਕਰਦੇ ਹ਼ੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰ਼ੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਕਾਿ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਇਹ ਕਰੇਗਾ: 

 ਰਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਿਾਿ ਬ੍ਣਾਵੇਗਾ 
 ਨਵੇਂ ਕਾਰ਼ੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦ ੇਵਾਧੇ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਿਟਰੀਜ; ਰਜਵੇਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇੰਡਿਟਰੀਜ, ਰਡਜੀਟਲ ਮਰਹਮਾਨ ਰਨਵਾਜੀ, 

ਕੁਸ਼ਲ ਟਰਾਂਿਪ਼ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲ਼ੋਜੀ-ਿਮਰਰਥਤ ਰਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਾਰ਼ੋਬ੍ਾਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਕਰੇਗਾ 

 ਮੌਰਕਆ ਂਦਾ ਸ਼ਰਹਰ (City of Opportunities) ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ 
 ਿਥਾਨਕ ਪਰਰਤਭਾ ਦਾ ਰਵਕਾਿ ਕਰੇਗਾ, ਉਿਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਿੇਗਾ 
 ਭਾਗੀਦਾਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰ਼ੋਬ੍ਾਰ, ਅਕਾਦਰਮਕ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਿਾਰੇ ਿੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬ੍ਣਾ ਕੇ 

ਉਿਨੰੂ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰੇਗਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਠੋਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕ਼ੋਰਿਿਟਮ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ 2020 ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਰਵੱਚ ਿੱੁਲਹੇਗਾ ਅਤੇ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ (Innovation District) ਰਵੱਚ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹ਼ੋਵੇਗਾ, ਰਜਿ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

 ਰ਼ੋਜਰਿ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਿਟ (Rogers Cybersecure Catalyst) 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) (ਰਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ) 
 ਰਾਇਰਿਨ-ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ (Ryerson-Brampton Innovation Zone) (ਿਟਾਰਟ-ਅਪ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਟਰ) 

 ਰਿਟੀ ਦ ੇਭਰਵੱਿੀ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (Centre for Innovation) ਲਈ ਿਾਈਟ 

 ਰਵਿਰਤਰਤ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਟਰ 
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ਹਵਾਲੇ 

“ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਰ਼ੋਮਾਂਚਕ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਿਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਰਵਕਰਿਤ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕ਼ੋਰਿਿਟਮ ਦ ੇਇੱਕ ਕਦਮ ਹ਼ੋਰ ਕ਼ੋਲ ਰਲਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿਫ਼ਰ ਦ ੇਹਰ ਪਿਾਅ ਤੇ ਿਰਹਯ਼ੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ, ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰਵੱਿੀ ਕਾਰਜ ਬ੍ਲ ਦੀਆਂ ਲ਼ੋਿਾਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਿਾਰੇ ਿੰਭਵ ਰਵਕਲਪਾਂ ਅਤੇ 
ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ। ਿਾਡੇ ਕ਼ੋਲ ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਹਯ਼ੋਗ 

ਭਰੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਿਾਨੰੂ ਆਿ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਿਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।” 

–      ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

"ਅਿੀਂ ਿਟਾਰਟ-ਅਪਿ ਅਤੇ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਿਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਰਵੱਚ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ 

ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਿ ਰਵਜਨ ਦ ੇਪਰਤੀ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਾਇਰਿਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 

ਜ਼ੋਨ, ਯ਼ੋਜਨਾਵਾਂ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਨੰੂ ਿੇਤਰ ਰਵੱਚ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਿਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਆਧੁਰਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਿਫਲ ਅਤੇ ਰਵਕਰਿਤ ਹ਼ੋਣ ਵਾਿਤੇ ਲ਼ੋਿੀਂਦੀਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਿ਼ੋਚ-ਰਵਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮੱਰਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।" 

–      ਮੁਹੰਮਦ ਲਾਚੇਮੀ (Mohamed Lachemi), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਐਡਂ ਵਾਈਿ-ਚਾਂਿਲਰ, ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲ਼ੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰ਼ੋਬ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜ਼ੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲ਼ੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹ਼ੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁਿ਼ੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹ਼ੋਰ ਜਾਣ਼ੋ। 
 
 

ਰਾਇਰਿਨ ਯਨੂੀਵਰਰਿਟੀ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਕਰੈੀਅਰ-ਅਨੁਕਰੂਲਤ ਰਿੱਰਿਆ ਰਵੱਚ ਕਨੇੈਡਾ ਦੀ ਪਰਮੁੱ ਿ ਯਨੂੀਵਰਰਿਟੀ ਹ।ੈ ਸ਼ਰਹਰੀ, ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ, 
ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ 45,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 2,600 ਮਾਿਟਰ ਰਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. (PhD) ਰਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ, 3,800 

ਫੈਕਲਟੀ ਅਤ ੇਿਟਾਫ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 198,000 ਪੂਰਵ ਰਵਰਦਆਰਥੀ। ਹ਼ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ryerson.ca ਤੇ ਜਾਓ। 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮ਼ੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕ਼ੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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