
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  
 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਨੁਰ ਸਥਾਪਨ ਰਸਟੀ ਦ ੇ

 ਰ ਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨੋ ਸ਼ੇਨ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

  
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (28 ਫਰ ਰੀ, 2020) – 5 ਫਰ ਰੀ ਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton Council) ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਸਰਟਰਕਟ 

(Innovation District) ਰ ਿੱ ਚ ਰਰਸਰਚ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਕਮਰਰਸ਼ਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ.) (Research Innovation Commercialization) 

(RIC) ਦ ੇਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ ਦੀ ਮਨਜ ਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ। ਰਸਟੀ ਨੇ ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ (RIC Centre) ਦ ੇਨਾਲ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ 

ਇਸਦੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱਕ ਹਰ ਸਾਲ $100,000 ਤਿੱਕ ਦ ੇਗਰਾਂਟ ਸਮਝੌਤੇ ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. 
ਸੈਂਟਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਰ ਿੱ ਚ 6 ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ (6 George St.) ਰ ਖੇ ਆਪਣੀ ਨ ੀਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਥਾਂ ਰ ਖੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ੇਗਾ।  
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡਰ (Innovation Corridor) ਦਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਫ਼ਰ ਦ ੇਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਤ ੇ

ਸਰਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ  ਸੀਰਲਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਇਿੱਕ ਠੋਸ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਰ ਿੱ ਚ ਜਰ ਰੀ ਸਰਹਯੋਗ ਦ ੇਰਰਹਾ ਹੈ।   
  

ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨ ੰ  ਅਗਲੇ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱ ਕ ਰਲਜਾਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ  ਾਧਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਰੋਜਰਸ ਸਾਈਬ੍ਰਰਸਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਸਟ (Rogers Cybersecure Catalyst) 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) (ਰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ) 
 ਰਾਇਰਸਨ-ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਜੋਨ (Ryerson-Brampton Innovation Zone) (ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਟਰ) 

 ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ (Centre for Innovation)  

 ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ (ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਟਰ) 

  

ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ, ਕਲੀਨਟੈਕ (Cleantech), ਐਡ ਾਂਸਡ ਮੈਨਯੁਫੈਕਚਰਰੰਗ (Advanced Manufacturing), ਹਾਰਡ ੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫਟ ੇਅਰ 

ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨ ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਬ੍ਜਨਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ, 
ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅਤੇ ਅਰਜਹੀਆਂ ਰ ਕਰਸਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਟਰ ਥਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ  ਾਧੇ ਰ ਿੱ ਚ ਤੇਜੀ 
ਰਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨ ੰ  ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰ ਿੱ ਚ ਰਲਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਰਰਥਕ ਰ ਕਾਸ (Economic Development) 

ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱਕ ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜਹੀਆਂ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸਰਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੈੱਟ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਪਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਰ ਿੱ ਚ, ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ ਨੇ 

600 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਕਲਾਈਟਂਾਂ ਦੀ $110M ਫੰਡ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ $97M ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 1,642 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰ ਿੱ ਚ ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ ਦਾ  ਾਧਾ ਰਾਇਰਸਨ ਦਾ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਜੋਨ (Ryerson’s Innovation Zone) ਅਤੇ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰ ਿੱ ਚ ਸਰਥਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਸਾਇਬ੍ਰਰਸਰਕਓਰਰਟੀ ਐਕਸਲੇਰੇਟਰ (Cybersecurity 

Accelerator) ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਾਂ ਦ ੇਤੁਰੰਤ ਬ੍ਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।  
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ਇਸ ਬ੍ਸੰਤ ਰ ਿੱ ਚ ਖੁਿੱ ਲਹਣ  ਾਲਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕੈਟਾਰਲਸਟ ਸਾਇਬ੍ਰ ਐਕਸਲੇਰੇਟਰ (Catalyst Cyber Accelerator), ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 
ਸਾਇਬ੍ਰਰਸਰਕਓਰਰਟੀ ਈਕੋਰਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਸਰਹਯੋਗ ਦੇ ੇਗਾ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰ ਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਇਬ੍ਰਰਸਰਕਓਰਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਬ੍ਰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦ ੇ

ਟ ਲਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤ ੇਰ ਕਰਸਤ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। 
  

ਰਾਇਰਸਨ  ਿੱਲੋਂ  ਸੰਚਾਰਲਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਜੋਨ (Brampton Innovation Zone) ਦਾ ਮਾਿੱਡਲ, ਰਾਇਰਸਨ ਯ ਨੀ ਰਰਸਟੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆਭਰ ਰ ਿੱ ਚ 

ਪਰਰਸਿੱ ਧ ਜੋਨ ਨ ਟ ਰਕ (Zone network) ਤ ੇਅਧਾਰਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰ ਚਾਰ ਕਰਨ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਲਆਉਣ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ-ਪੜਾਅ  ਾਲੀਆਂ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਟੇਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਰ ਕਰਸਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਰਲਜਾਣ ਰ ਿੱ ਚ 

ਮਦਦ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ 2020 ਰ ਿੱ ਚ ਖੁਿੱ ਲਹੇਗਾ। 
  

ਹ ਾਲੇ 

  

“ਰਸਟੀ ਨੇ ਪਰਹਲਾਂ ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ ਦ ੇਨਾਲ ਤੀਬ੍ਰ ਰ ਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਸਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਕ ੇਬ੍ੇਹਿੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਰਕਉਂਰਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਈਕੋਰਸਸਟਮ ਰ ਕਰਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਾਲਾਂ 
ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਠੋਸ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 
ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਰ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਾਲੀ, ਇਸ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 
ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਰਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ। ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ!” 

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

  

"ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ ਰ ਿੱ ਚ ਸਾਡਾ ਰਨ ੇਸ਼ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਅਸੀਂ ਮੌਰਕਆਂ ਦ ੇਸ਼ਰਹਰ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ, ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਰਅਰਾਂ ਨ ੰ  
ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਟੀ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ  ਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਰ ਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 1ਅਤੇ 5;  ਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈ ਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ, ਰਸਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦ ੇਰ ਚਲੇ ਭਾਗ ਰ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮੁਿੱ ਖ ਥਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਗਲੋਬ੍ਲ ਲੀਡਰ ਬ੍ਣਨ ਦ ੇਟੀਚ ੇਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ 

ਈਕੋਰਸਸਟਮ ਰ ਕਰਸਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼ ਭਾਈ ਾਲੀਆ ਂਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਥਾਂ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜਰ ਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫ਼ਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤ ੇਬ੍ੇਹਿੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਰਸ਼ਤਾ ਬ੍ਣਾਇਆ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਨ ੇਂ ਮੌਰਕਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨ ੀਂ ਥਾਂ ਤ ੇਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਡਾਉਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ ਊਰਜਾ ਹੈ – ਜੋਸ਼ 

ਹੈ – ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਿੱਥੇ  ਧ-ਫੁਿੱ ਲ ਰਹੇ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਈਕੋਰਸਸਟਮ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਬ੍ਣਨ ਤ ੇਬ੍ਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 
- ਪੈਮ ਬ੍ੈਂਕਸ (Pam Banks), ਐਗਜੀਰਕਉਰਟ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ 

  

“ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ, B2B ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ  ੀ ਬ੍ਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰਤਆਰ 

ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇ ਲ ਸੌਫਟ ੇਅਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਹਨਾਂ ਕੋਲ  ਿੱ ਧ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਲਈ  ਿੱ ਧ ਠੋਸ ਰਬ੍ਜਨਸ ਮਾਿੱਡਲ ਅਤੇ 
ਰ ਕਾਸ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” 

- ਹਾਰਮਦ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ (Hamid Alemohammad), ਏ.ਓ.ਐਮ.ਐਸ. ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ; ਪ ਰ  ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਟਰ ਕਲਾਈਟਂ, 

ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਰ ਿੱ ਚ 300% ਤਿੱਕ ਦਾ  ਾਧਾ ਦੇਰਖਆ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ryerson.ca%2Fzone-learning%2Fzones%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cec7146bd399845cc9f9608d793a5224d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637140210725234173&sdata=V0oIhhGXrCUkOrKahg%2BuPPFdt0yR6g8Kt3TmSZ42RCA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ryerson.ca%2Fzone-learning%2Fzones%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cec7146bd399845cc9f9608d793a5224d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637140210725234173&sdata=V0oIhhGXrCUkOrKahg%2BuPPFdt0yR6g8Kt3TmSZ42RCA%3D&reserved=0
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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