
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ  
ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18 ਫਰਵਰੀ, 2021) – ਕੱਲਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਵੱਲੋਂ ਰਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ, ਨੁਵੀ ਰਸੱਧੂ (Nuvi 

Sidhu) ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰ ਵਜੋਂ, ਰਸਟੀ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (Arts, Culture and 

Creative Industry Development Agency) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਕਊਬ੍ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। 
  

ਰਪਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਨੁਵੀ ਰਸੱਧੂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਉੱਭਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਰਸ਼ਤੇ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਅਤੇ 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜੀ.ਟੀ.ਐਚ.ਏ. ਰਵੱਚ, ਭਾਈਚਾਰਕ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰ੍ਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਠੋਸ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੀਡ ਮਾਈਕਲ ਰਵਕਰਸ (Michael Vickers), ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਮਾਈਕਲ 

ਨੰੂ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਕਰਸਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰ, ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਖ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 

ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਰਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਹੁਣੇ ਰਜਹੇ ਹੀ, ਮਾਈਕਲ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦ ੇਕਲਾ ਸੰਗਠਨ ਏਰਕਨ 

(Akin) ਦ ੇਕੋ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਰਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਪੱੁਜਣਯੋਗ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਟੂਰਡਓ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾਤਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਰਜਨੀਤੀ 
ਸਬੰ੍ਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 
  

ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੰਗਠਨ, ਰਸਟੀ ਰਵੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਸਟੀ ਦ ੇਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Culture 

Master Plan) ਰਵੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਕਲਾ, ਸੱਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਲਈ, ਰਸਟੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਰਵੱਚ ਮੱੁਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। 
  

ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਰਲਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰ੍ਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਇਨਰਕਊਬ੍ੇਰਟੰਗ, ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ, ਇਸਦਾ ਜਸ਼ਨ 

ਮਨਾਉਣ, ਇਸਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਕਲਾ, ਸੱਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਵਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 
  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਰਚਨਾਤਮਕ, ਪਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਥਾਰਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

2018 ਰਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ ਸੀ। 
  

ਨੁਵੀ ਰਸੱਧੂ ਬ੍ਾਰ ੇ

  

ਨੁਵੀ ਰਸੱਧੂ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੁਵਕ ੋਇੰਕ. (NuvCo Inc.) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ, ਰਜਸਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਲ 

ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨੁਵੀ, ਪੋਇੰਟ ਬ੍ਲੈਕ 

ਰਕਰਏਰਟਵ (Point Blank Creative) ਰਵਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰੋਰਡਊਸਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਰਗਆਪਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਡਜੀਟਲ ਮੁਰਹੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ 

ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਹਲਾਂ, ਨੁਵੀ ਨੇ, ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਇੰਕ (Rupi Kaur Inc), SOCH, ਦ ਐਲੀਮੈਂਟ (The Element) ਅਤੇ 



 

 

ਨੋਇਜ਼ (Noyz) ਸਮੇਤ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਈਟਂਾਂ ਲਈ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੁਵੀ ਨੇ ਸੈਨਟੈਨੀਅਲ ਕਾਲੇਜ 

(Centennial College) ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਓਨਟੈਰੀਓ (Infrastructure Ontario) ਰਵਖੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੈਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ, ਕਈ 

ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬ੍ਰਲਕ ਸੈਕਟਰ ਸਬੰ੍ਧੀ ਭੂਰਮਕਾਵਾਂ ਰਨਭਾਈਆਂ। ਨੁਵੀ ਨੰੂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੈਜਮੈਂਟ ਦਾ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਰਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ 
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਨੌਗਰਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਭੂਰਮਕਾ ਲਈ, 

ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਦ ੇਅੰਦਰ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਰਭਆਚਾਰ ਰਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਨੁਵੀ ਨੇ, 

ਯੌਰਕ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ (York University) ਤੋਂ ਬ੍ੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਰਡਗਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਤੋਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 

ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਰਟਊਟ (Project Management Institute) ਵੱਲੋਂ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 

ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਪੀ.ਐਮ.ਪੀ.) ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।  
  

ਨੁਵੀ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਮਆਦ ਲਈ, ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦ ੇਇਨਰਕਊਬ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬ੍ਕ ਗੈਰ-

ਲਾਭ ਸਰਥਤੀ ਰਵੱਚ ਪਰਰਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤ,ੇ ਇਨੌਗਰਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਵੇਗੀ। ਚੇਅਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਰਵੱਚ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਰਵੱਚ 

ਕਾਉਂਰਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਅਤੇ ਰਵਸਰਤਰਤ ਯੋਗਤਾ ਮੈਟਰਰਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
  

ਮਾਈਕਲ ਰਵਕਰਸ ਬ੍ਾਰ ੇ

  

ਰਪਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਰਸਲ (Ontario Arts Council), ਟੋਰੋਂਟੋ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਰਸਲ (Toronto Arts Council) ਅਤੇ 
ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਕਾਉਂਰਸਲ ਫਾਰ ਦ ਆਰਟਸ (Canadian Council for the Arts) ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਰਨਤ, ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਕਲਾਕਾਰ, ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਏਰਕਨ 

ਕਲੈਕਰਟਵ (Akin Collective) ਦੇ ਕੋ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੀ.ਟੀ.ਐਚ.ਏ. (GTHA) ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਟੂਰਡਓ 

ਸਬੰ੍ਧੀ ਥਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਾ-ਅਧਾਰਰਤ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੂਰਡਓ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਜਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 

ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜੱਥੇ ਲੋਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਉੱਦਮੀ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਰਕਨ, 

ਕਲਾ ਸਬੰ੍ਧੀ ਮਾਰਸਕ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਓਪਨ ਸਟੂਰਡਓ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ, ਗੈਲਰੀ ਟੂਰਾਂ, ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ 
ਦ ੇਹੋਰ ਕਲਾ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਹਲਾਂ, ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਅਤੇ ਰਨਊ ਯੌਰਕ ਰਸਟੀ (New York City) ਰਵੱਚ ਕਈ 

ਗੈਲਰੀਆਂ ਰਵਖੇ ਭੂਰਮਕਾਵਾਂ ਰਨਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਹੰਬ੍ਰ ਕਾਲੇਜ (Humber College) ਰਵਖੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਰਟ (Contemporary Art) 

ਰਸਖਾਇਆ, ਹੰਬ੍ਰ ਕਾਲੇਜ ਅਤੇ ਓ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ. ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ (OCAD University) ਰਵਖੇ ਲੈਕਚਰ ਰਦੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਵੱਚ ਬ੍ੈਂਫ ਸੈਂਟਰ 

ਫਾਰ ਆਰਟਸ ਐਡਂ ਰਕਰਏਟੀਰਵਟੀ- ਲੀਡਰਸ ਲੈਬ੍ (Banff Centre for Arts and Creativity- Leaders’ Lab), ਏ.ਜੈਡ. ਵੈਸਟ- ਐਡਂਰੀਆ 

ਰਜ਼ਟਲੇਲ ਵੈਗਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਨਕੈਂਪਮੈਂਟ (AZ West- Andrea Zittlel Wagon Station Encampment) ਰਵਖੇ ਕਲਾ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀਜ ਅਤੇ ਟੋਰੋਂਟੋ 
ਰਵੱਚ VSVSVS ਸਟੂਰਡਓ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ (VSVSVS Studio Residency) ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਆਫ ਓਟਾਵਾ 
(University of Ottawa) ਤੋਂ, ਰਵਜੁਅਲ ਆਰਟਸ ਦ ੇਮੱੁਖ ਰਵਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਬ੍ੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ, ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਆਫ ਟੋਰੋਂਟੋ (University of 

Toronto) ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਇਨ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਡਂ ਮਾਡਰਨ ਆਰਟ ਰਹਸਟਰੀ ਦੀ ਰਡਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  
 

ਹਵਾਲੇ 

  

“ਇਹ ਏਜੰਸੀ, ਆਰਰਥਕ ਸੰਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕਲਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਰਸਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਸੰਪੰਨ ਕਲਾ ਰੰਗਮੰਚ ਰਵੱਚ ਬ੍ਦਲੇਗੀ – ਅਰਜਹੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਉੱਨਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ, ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਹੋਣ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

  



 

 

“ਅਰਜਹੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣਾ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਠੋਸ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਈਕੋਲੋਜੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਲੰਕ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਟੀ ਦ ੇਕਲਚਰ 

ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਰਸਰਫ਼ ਕਲਾ, ਸੱਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦ ੇਰਵਕਾਸ ਤ ੇਹੀ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵ।ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 
ਆਰਟਸ ਕਰਮਉਰਨਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬ੍ਧੀ, ਆਰਟਸ, 

ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ, ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।” 
- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

  

“ਅਰਜਹੇ ਚੇਅਰ ਦੀ ਰਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂ ਸ ਅਤੇ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ 

ਲੀਡ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਭੂਰਮਕਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਕਲਾ ਦ ੇਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਰਥਤੀ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਬ੍ੇਹੱਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।” 
- ਹਰਕੀਰਤ ਰਸੰਘ (Harkirat Singh), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਲਾ, ਸੱਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਮੋਜੈਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹੱਸਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਹਰ 

ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਪੈਨਲ ਦ ੇਨਾਲ ਰਨਕਟ ਸਰਹਯੋਗ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਰਭਆਚਾਰ ਦ ੇਸੰਪੰਨ ਰੰਗਮੰਚ ਨੰੂ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਰਸਹਤ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੰਦਾ ਹੈ।”  
- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

"ਮੈਂ, ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਲਈ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਚੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਪਰਰਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਰਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਰਹਕ ਰਹੱਸੇਦਾਰੀ ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਲਾਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਮੈਨੰੂ ਆਸ ਹੈ 

ਰਕ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦ ੇਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲੀਡ ਵਜੋਂ, ਮਾਈਕਲ ਰਵਕਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨਗੇ।" 
- ਨੁਵੀ ਰਸੱਧੂ (Nuvi Sidhu), ਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂ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 ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

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

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