
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਇਨੋਵਸ਼ੇਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ, ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਗੇਾ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (4 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2020) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਲ ਪਰਰਤਭਾਵਾਂ ਨ ੰ  
ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵਿੱਚ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ (Innovation 

District) ਬ੍ਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਅਗਲੇ ਬ੍ੁਿੱ ਧਵਾਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਰਵਿੱ ਚ, ਨਵੇਂ ਰਾਇਰਸਨ ਵੈਂਚਰ ਜੋਨ (Ryerson Venture Zone) ਦੀ ਅਰਧਕਾਰਕ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਟਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਰਤਭਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਹੈ।  
 

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ, ਰਸਟੀ ਦੀ ਕੋਰਵਿ-19 (COVID-19) ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਸਟਰੈਟਜੀ (Economic Recovery Strategy) ਰਵਿੱਚ ਮੁਿੱ ਖ 

ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਰਨਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱਚ, ਰਵਕਰਸਤ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗੀ।  
 

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਦ ੇਭਾਈਵਾਲ 

 

ਰਾਇਰਸਨ ਵੈਂਚਰ ਜੋਨ (Ryerson Venture Zone) ਦ ੇਇਲਾਵਾ, ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸਬੰ੍ਧੀ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਕੁਝ ਿਾਵਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ (ਬ੍ੀ.ਈ.ਸੀ.) (Brampton Entrepreneur Centre) (BEC) ਕੋ-ਵਰਰਕੰਗ ਿਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ 

ਸਬੰ੍ਧੀ ਵਸੀਲੇ - 4,500 ਵਰਗ ਫੁਿੱ ਟ ਸਟੋਰਫਰੰ ਟ ਵਰਗੀ ਵਿੱਿੀ ਿਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸਰਿਤ, ਇਹ ਕੋ-ਵਰਰਕੰਗ ਿਾਂ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨ ੰ  
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ੀ.ਈ.ਸੀ. (BEC), ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ 

ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਪਲਾਨ ਸਮੀਰਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਰਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

• ਕੈਟਾਰਲਸਟ ਸਾਈਬ੍ਰ ਗਤੀਵਰਧਕ (ਰੋਜਰਸ ਸਾਈਬ੍ਰਰਸਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਸਟ ਅਤੇ ਰਾਇਰਸਨ ਿੀ.ਐਮ.ਜੈਿ. ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਰਵਿੱਚ) – ਇਹ 

ਗਤੀਵਰਧਕ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਕੈਨੇਿਾ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਸਾਈਬ੍ਰਰਸਰਕਓਰਟੀ 
(Cybersecurity) ਗਤੀਵਰਧਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਵਰਧਕ, ਰੋਜਰਸ ਸਾਈਬ੍ਰ ਰਸਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਸਟ (Rogers Cyber Secure 

Catalyst) (ਕੈਨੇਿਾ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਸਾਈਬ੍ਰ ਰੇਂਜ (Cyber Range), ਸਾਈਬ੍ਰਰਸਰਕਓਰਟੀ ਟਰੇਰਨੰਗ ਅਤੇ ਰਰਸਰਚ ਅਤੇ ਿੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਸਮੇਤ) 

ਦ ੇਹੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ , ਸਾਈਬ੍ਰਰਸਰਕਓਰਰਟੀ ਲਈ ਕੈਨੇਿਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (ਹਬ੍) ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਸਰਿਤੀ ਰਵਿੱਚ ਰਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
  

• ਰਰਸਰਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਮਰਰਸ਼ਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ.) ਸੈਂਟਰ (Research Innovation Commercialization (RIC) 

Centre) – ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਰਧਕ ਿਾਂ, ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ (RIC Centre), ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ, 
ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ਰਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨ ੰ  ਅਗਲੇ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ ਰਲਜਾਣ ਰਵਿੱ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ, ਤਕਨੀਕੀ 
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਰਿੰਗਸ (Internet of Things), ਕਲੀਨਟੈਕ (CleanTech) ਅਤੇ 
ਐਿਵਾਂਸਿ ਮੈਨਯੁਫੈਕਚਰਰੰਗ (Advanced Manufacturing) ਦ ੇਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਰੋਤ ਹਨ।  

 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਿ ਆਫ ਟਰੇਿ (Brampton Board of Trade) ਅਤੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਇੰਪਰ ਵਮੈਂਟ ਏਰੀਆ (ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ.) 

(Downtown Brampton Business Improvement Area) (BIA) ਵੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਮੁਿੱ ਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।  

https://www.ryerson.ca/zone-learning/venture-zone-brampton/
https://www.ryerson.ca/zone-learning/venture-zone-brampton/
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

 

ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇਅੰਤ ਰਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
 

ਪਰਰਤਭਾ ਸਬੰ੍ਧੀ ਰਵਕਾਸ 

 

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ, ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ (ਜੀ.ਟੀ.ਏ.) (Greater Toronto Area) (GTA) ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦ ੇਪਰਰਤਭਾਵਾਨ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ , 
ਵਾਧ  ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਰਸਖਾਉਣ ਲਈ, ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਟਰੇਰਨੰਗ ਦ ੇਮੌਕ ੇਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਰਸਨ ਯ ਨੀਵਰਰਸਟੀ 
ਚੈਂਗ ਸਕ ਲ ਆਫ ਕੰਟੀਰਨਊਇੰਗ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ (Ryerson University Chang School of Continuing Education) ਅਤੇ ਰੋਜਰਸ 

ਸਾਈਬ੍ਰਰਸਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੈਰੀਿਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਅਤੇ ਅਲਗੋਮਾ ਯ ਨੀਵਰਰਸਟੀ (Algoma University) ਤਿੱਕ, 

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ, ਪਰਰਤਭਾ ਸਬੰ੍ਧੀ ਰਵਕਾਸ ਲਈ ਰਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।  
 

ਇਕਨੋੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਸਟਰਟੈਜੀ (ਅਰਿਚਾਰ ੇਨ ੰ  ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ) 
 

13 ਮਈ ਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ, ਲੋਕਲ ਅਰਿਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਸਟਰੈਟਜੀ (Brampton’s Economic Recovery Strategy) ਨ ੰ  ਮਨਜ ਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਇਸ 

ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਰ ਰੀ ਚੀਜਾਂ: ਨਵੀਨਤਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਰਸ਼ਪ, ਰਨਵੇਸ਼, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਟਰ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਟ ਰਰਜਮ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਰਿਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸਨ ੰ  ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 
ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਕਿੱਢਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ੇਹਤਰ ਸਰਿਤੀ ਰਵਿੱਚ ਰਲਆਉਣਾ ਹੈ।  
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਾਿੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ ਮਜਬ੍ ਤ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਿੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਿਾ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਿੋਰ ਦ ੇਕੇਂਦਰ 

ਰਵਖੇ ਸਾਿੀ ਿਾਂ ਸਾਨ ੰ , ਨਵੇਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਿਾਂ ਦੀ ਸਰਿਤੀ ਰਵਿੱਚ ਰਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਜਵੇਂ-ਰਜਵੇਂ ਸਾਿਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੰੁਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦ ੇਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਤ ੇਸਰਹਯੋਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।”     

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

 
 

“ਸਾਿੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਕਾਸ, ਸਾਿੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਸਟਰੈਟਜੀ ਰਵਿੱਚ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਇਰਸਨ ਵੈਂਚਰ ਜੋਨ, ਸਾਿੇ 
ਰਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਰਵਿੱਚ ਮੁਿੱ ਖ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਰਜਵੇਂ-ਰਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਿੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ , ਕੋਰਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਲਆਉਣ ਰਵਿੱਚ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 
ਅਸੀਂ ਸਾਿੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋਰਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ।”     

− ਪਾਿੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਿਸ 1 ਅਤੇ 5; ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਿਂ ਕਲਚਰ; ਕੋ-

ਚੇਅਰ, ਮੇਅਰਸ ਕੋਰਵਿ-19 ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਸਪੋਰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਜਵੇਂ-ਰਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਿੇ ਲੋਕਲ ਅਰਿਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ 
ਰਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਿੇ ਰਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਰਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ 

ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਿਾਂ ਰਕਉਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਸਟੇਕਹੋਲਿਰਾਂ ਦ ੇਸਾਿੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

− ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਿਸ 2 ਅਤੇ 6; ਕੋ-ਚੇਅਰ, ਮੇਅਰਸ ਕੋਰਵਿ-19 ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਸਪੋਰਟ 

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

 

“ਕੈਨੇਿਾ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਿੋਰ ਦ ੇਰਵਚਾਲੇ ਸਾਿੀ ਮੁਿੱ ਖ ਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਰਵਿੱਚ ਗਲੋਬ੍ਲ ਲੀਿਰ ਬ੍ਣਨ ਦ ੇਟੀਚ ੇਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 

ਈਕੋਰਸਸਟਮ ਰਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਿਾ ਸਟਾਫ਼ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ , ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਿਾਂ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਰ ਰੀ ਸਰਿਤੀਆਂ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ।” 

− ਿੇਰਵਿ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਿਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਰਵਿੱਚ ਰਿੱ ਖ ਕ ੇਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਸਾਿੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ 

ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਿੇ ਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਿੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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