
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵਸ਼ੇਨ ਲਈ  

ਆਰਕੀਟਕੈਟ ਵਜੋਂ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ਰਮਟ ਦੀ ਚਣੋ ਕੀਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਜੁਲਾਈ, 2021) – ਆਪਣ ੇਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ.) (Centre for Innovation) (CFI) ਲਈ 

ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਆਰਰਿਕ ਿਮਰੱਿਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਿਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਰਿਆ ਹੈ।  

ਰਿਟੀ ਨੇ ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ. (CFI) ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰਡਜਾਈਨ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ਰਮਟ (Diamond Schmitt) ਨ ੰ  ਰਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹਨ, ਜੋ 

ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਵੱਚ ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ, ਅਕੈਡਰਮਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਰਕ ਿਾਵਾਂ ਵਾਿਤੇ ਨਵੇਂ ਰਡਜਾਈਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ਰਮਟ (Diamond 

Schmitt) ਦ ੇਕੁਝ ਪਰਰਿੱਧ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿੀਨੇਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ (Senate of Canada Building); ਵੈਨਕ ਵਰ 

(Vancouver) ਰਵੱਚ ਐਰਮਲੀ ਕਾਰ ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ ਆਫ ਆਰਟ ਐਡਂ ਰਡਜਾਈਨ (Emily Carr University of Art and Design); ਿੈਂਟ 

ਪੀਟਰਿਬ੍ਰਗ, ਰ ਿ (St. Petersburg, Russia) ਰਵੱਚ ਮੈਰਰੰਿਕੀ ਟ  ਰਿਏਟਰ (Mariinsky II Theatre); ਓਟਾਵਾ (Ottawa) ਰਵੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਆਰਟਿ ਿੈਂਟਰ (National Arts Centre); ਟੋਰੋਂਟੋ (Toronto) ਦਾ ਫੋਰ ਿੀਜਨਿ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਪਰਫੌਰਰਮੰਗ ਆਰਟਿ (Four Seasons 

Centre for the Performing Arts) ਅਤੇ ਦ ਗਲੋਬ੍ ਐਡਂ ਮੇਲ ਿੈਂਟਰ (The Globe and Mail Centre); ਵਾਟਰਲ  (Waterloo) ਰਵੱਚ 

ਰਵਲਫਰਰਡ ਲੌਰੀਅਰ ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ (Wilfrid Laurier University) ਰਵਿੇ ਲਜੈਰੀਰਡਿ ਹਾੱਲ (Lazaridis Hall) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਪੀਲ 

ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗਰੇਰਟਡ ਹੈਲਿ ਐਡਂ ਵੈਲਨੈਿ (Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness)। ਡਾਇਮੰਡ 

ਸ਼ਰਮਟ, ਨਵੀਂ ਓਟਾਵਾ ਪਬ੍ਰਲਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Ottawa Public Library) ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਡਂ ਆਰਕਾਈਵਿ ਕੈਨੇਡਾ (ਓ.ਪੀ.ਐਲ.-ਐਲ.ਏ.ਿੀ.) ਜੋਇੰਟ 

ਫੈਰਿਰਲਟੀ (Library and Archives Canada (OPL-LAC) Joint Facility) ਨ ੰ  ਵੀ ਰਡਜਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਸ਼ਰਹਰੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇਰਰਤ ਰਡਜਾਈਨਾਂ, ਇਰਤਹਾਿਕ ਿੰਦਰਭ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਜਗਹਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਿ ਉਦੇਸ਼ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਉਿਾਰੀ ਕਰਨ, ਬ੍ੇਹੱਦ ਿਰਿਰ ਘੱਟ ਕਾਰਬ੍ਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ਰਮਟ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ। 

ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ., ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇਰਵਚਾਲੇ ਿਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ, ਅਲਗੋਮਾ ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ (Algoma University), 

ਰਾਇਰਿਨ ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ (Ryerson University) ਅਤੇ ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ ਆਫ ਗਲਫ-ਹੰਬ੍ਰ (University of Guelph-Humber) ਵਰਗੇ ਮੌਜ ਦਾ 
ਅਤੇ ਭਰਵੱਿੀ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਇੰਿਟੀਰਟਊਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਇੰਿਟੀਰਟਊਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ , ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋੜਨ ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਨ ੰ  ਭਰਵੱਿ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਦਾ 
ਰਡਜਾਈਨ, ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਿਟਰੀਟਿਕੇਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਰਡਜਾਈਨ, ਦੋਵਾਂ ਰਵੱਚ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਨੁਭਵ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਵਕਾਿਸ਼ੀਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ (Innovation District) ਦ ੇਰਹੱਿੇ ਵਜੋਂ, ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਿਰਹਯੋਗਾਤਮਕ ਿਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 

ਰਡਜੀਟਲ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ, ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਅਤੇ ਔਡੀਓ ਰਰਕਾਰਰਡੰਗ, ਵੱਿ-ਵੱਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਰਦਨਾਂ ਲਈ ਿਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕਾਂ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdsai.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C7ab0fa9f4f6e45d9e87608d95126e4e9%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630049779810265%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hZv18KYJRJLtj8GAPcdTSeksWN083PTRqc9CV%2BDMwKw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdsai.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C7ab0fa9f4f6e45d9e87608d95126e4e9%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630049779810265%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hZv18KYJRJLtj8GAPcdTSeksWN083PTRqc9CV%2BDMwKw%3D&reserved=0


 

 

ਵਾਿਤੇ ਮੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਿੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਆਰਫਿ ਿਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ., ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੋ (Downtown Brampton GO) ਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੇਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 

ਗੇਟਵੇ ਅਤੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿਾਰੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ ਦ ੇਰਵਰਦਆਰਿੀਆਂ ਵਾਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਿੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਰਵਰਦਆਰਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਇੱਕ-ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਅਤੇ ਇੰਡਿਟਰੀ ਦ ੇਨਾਲ, 

ਅਰਜਹੀ ਿਰਹਯੋਗਾਤਮਕ ਿਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਪਰਰਵਰਤਨ ਰਲਆਉਣ ਅਤੇ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦ ੇਮੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਿਿਲਾਈ ਤੇ 
ਜੋਰ ਰਦੰਦੀ ਹੋਵੇ।   

ਇਿਦੀ ਉਿਾਰੀ, 2023 ਰਵੱਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।   

ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ ਨਵੇਂ ਰਵਕਾਿ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਰਿਆ ਹੈ। ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ (Term of Council Priorities) ਤ ੇਅਧਾਰਰਤ, ਜਾਰੀ 
ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ, ਿੰਪ ਰਣ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਆਰਰਿਕ ਿਮਰੱਿਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 

ਕੋਰੀਡੋਰ (Innovation Corridor) ਤ ੇਬ੍ੇਜੋੜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਲਆਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।  

ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ।  

ਿੰਿਪੇ ਤੱਿ 

• ਮਾਰਚ 2021 ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਰਾਇਰਿਨ ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ ਰਵਿੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ ਿਮੇਤ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਹੋਰ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਮੌਰਕਆਂ 
ਦ ੇਰਵਿਤਾਰ ਦੇ, ਿ ਬ੍ੇ ਦ ੇਐਲਾਨ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।  

• 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰਵੱਚ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਭਰਵੱਿੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਕ ਲ ਆਫ ਮੈਡੀਰਿਨ (Brampton School of Medicine) ਲਈ 

ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਿਤੇ, ਰਾਇਰਿਨ ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ ਨ ੰ  1 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਲਾਰਨੰਗ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ।  
• 16 ਜ ਨ, 2021 ਨ ੰ , ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ ਆਫ ਗਲਫ-ਹੰਬ੍ਰ ਨੇ ਅਕੈਡਰਮਕ ਇੰਿਟੀਰਟਊਸ਼ਨ ਨ ੰ , ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਐਕਂਰ 

ਟੈਨੈਂ ਟ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਲਆਉਣ ਦ ੇਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। 
• ਰਿਟੀ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਈਕੋਰਿਿਟਮ ਬ੍ਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਪ ਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ 

ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ-ਉੱਦਮੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਨਊਕਮਰਿ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦ ੇਟੀਚ ੇਨਾਲ ਇਨੋਵੇਰਟਵ ਪਰਰਤਭਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਨਾਲ 

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ-ਉੱਦਮ, ਿਕੇਲ-ਅੱਪ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਰਮਆਨੇ-ਅਕਾਰ ਦ ੇਐਟਂਰਪਰਾਈਜੇਿ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿ ਿਮੇਤ ਹਰ ਪੜਾਅ 

ਰਵੱਚ ਵਿੀਲੇ ਰਮਲ ਿਕਣਗੇ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਰਵੱਚ 21 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਾਡੀ 
ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ (Economic Recovery Strategy) ਦਾ ਮੱੁਿ ਰਹੱਿਾ ਹੈ।   
 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਰਰਵਰਤਨ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਡਾ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਮੱੁਿ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ 

ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ - ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ਰਮਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Centre-for-Innovation.aspx


 

 

ਨਾਲ – ਅਿੀਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਮਰੱਿਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਇੱਿੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਹੀ ਉੱਚ ਰਕਿਮ ਦੀ 
ਰਿੱਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ।” 

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

“ਿਾਡੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਕਾਿ, ਿਾਡੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ ਰਵੱਚ ਮੱੁਿ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਿੇਤਰ ਰਵੱਚ 

ਭਰਵੱਿੀ ਵਾਧੇ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮੱੁਿ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਵੇਗਾ। ਮੈਨ ੰ  ਿੁਸ਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਰਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ 

ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਦਆਂ ਨ ੰ  ਦੇਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਿਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।” 

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

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ, ਿਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿੰਪ ਰਣ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ, ਰਜੱਿੇ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀ ਰਰਹ, 

ਰਿੱਿ, ਕੰਮ ਕਰ ਅਤੇ ਿੇਡ ਿਕਣ। ਿਾਡੇ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਿਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਜੋਂ, ਡਾਇਮੰਡ ਐਡਂ ਸ਼ਰਮਟ ਆਰਕੀਟੈਕਟਿ 

ਇੰਕ. ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦ ੇਇਿ ਐਲਾਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਵੱਧ ਮਜਬ੍ ਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 
 

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

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੇ ਿਾਡੀ ਟੀਮ, ਿਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੀ ਿਮਰੱਿਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦ ੇਵਾਧੇ 

ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਰਿਿਟਮ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤ ੇਿਾਡੀ ਮੱੁਿ ਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਟੀ, ਿਾਡੀ ਿਮੱੁਚੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  
ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਵਾਿਤੇ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਰਿੱਰਿਆ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿੈਂਟਰ 

ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ਰਮਟ ਨ ੰ  ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਡਜਾਈਨ ਰਵੱਚ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨਾਲ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਦੀ ਬ੍ੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਹੈ।” 

- ਡੌਨ ਸ਼ਰਮਟ (Don Schmitt), ਰਪਰੰ ਿੀਪਲ, ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ਰਮਟ 

“ਅਿੀਂ ਇਿ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰਹੱਿਾ ਬ੍ਣਨ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਿਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਲੋਚ ਅਤੇ ਿਰਿਰਤਾ 
ਵਾਿਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਬ੍ੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

- ਮਾਈਕ ਿਾਬ੍ੋ (Mike Szabo), ਰਪਰੰ ਿੀਪਲ, ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ਰਮਟ 
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 ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ 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 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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