
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋਵਸ਼ੇਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੇ  
ਨ ੰ  ਿੰਚਾਰਲਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 55 ਰਿਲੀਅਨ  

ਿਾਲਰ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦੀ ਰਕਿ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 

 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਰਿਿਟਿ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ 

(Brampton Innovation District) ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਰਨਰਿਾਣ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਆਰਰਿਕ ਿਿਰਿੱਿਾ ਦਾ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਫਾਇਦਾ 
ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਰਵਿੱ ਚ ਿਿਝੌਤੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਕ,ੇ ਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਰਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਰਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 55.2 ਰਿਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਦ ੇਵਾਧ  ਰਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 20.5 ਰਿਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। 

2019 ਤੋਂ 2021 ਤਿੱਕ, ਛ ੇਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਰਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਿੌਜ ਦਗੀ ਿਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਰਵਿੱਚ 

ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਉੱਦਿੀ, ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਸ਼ਨ, ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਿਰੀ ਟਰੇਰਨੰਗ ਅਤੇ ਗਤੀਵਰਧਕ ਿਾਵਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ 

ਿੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre), BHive ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (BHive Brampton), ਰਾਇਰਿਨ-ਿੰਚਾਰਲਤ ਵੈਂਚਰ ਜੋਨ (Ryerson-led 

Venture Zone), ਅਲਟੀਰਟਊਿ ਐਕਿਲਰੇਟਰ (Altitude Accelerator), ਫਾਊਂਿਰ ਇੰਿਰਟਊਟ (Founder Institute), ਅਲਗੋਿਾ 
ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ (Algoma University), ਰੋਜਰਿ ਿਾਇਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਿਟ ਹੈਿਕੁਆਰਟਰਿ ਐਿਂ ਐਕਿਲਰੇਟਰ (Rogers Cybersecure 

Catalyst Headquarters and Accelerator)। ਸ਼ੈਰੀਿਨ ਐਜ (Sheridan Edge), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਿ ਆਫ ਟਰੇਿ (Brampton Board of 

Trade) ਅਤੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. (Downtown Brampton BIA) ਵੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਿਹਿੱਤਵਪ ਰਣ 

ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। 

ਟਰਿ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ (Term of Council Priorities) ਤ ੇਅਧਾਰਰਤ, ਜਾਰੀ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰਹਲਕਦਿੀਆਂ, ਿੰਪ ਰਣ 

ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਆਰਰਿਕ ਿਿਰਿੱਿਾ ਦਾ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਿੋਰ (Innovation Corridor) ਤ ੇਬ੍ੇਜੋੜ 

ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤ ੇਰਲਆਉਣ ਰਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਕੋਰਵਿ-19 (COVID-19) ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਰਵਕਾਿ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਕੰਿ 

ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਕਾਿ, ਇਿਦੀ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ (Economic Recovery 

Strategy) ਦਾ ਿੁਿੱ ਖ ਰਹਿੱ ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿੈਕਟਰਾਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਕੇ ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦ ੇਅਿਰਾਂ ਤੋਂ 
ਰਨਿੱਕਲਣ ਰਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਵੇਂ ਿਾਇਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਰਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਿ। 

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.bramptoninnovationdistrict.com ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ ਇਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋਰਿਿਟਿ ਦੇ ਅਿਰਾਂ 
ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀਿੀਓ (video) ਦੇਖੋ।  

https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C83a775a2c8964468f24c08d98f3d236e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637698315018174667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6fPdE2Tc5KwAgb0VRp9EUO05sB7bb1tLcQduDrYwIxQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Fwp-content%2Fthemes%2Finvestbrampton%2Fvideo%2FBRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C83a775a2c8964468f24c08d98f3d236e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637698315018174667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dQeFDPFyMK9qD3hGMMNNWK3pKH7Vs2vllK6oX8PXl2g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Fwp-content%2Fthemes%2Finvestbrampton%2Fvideo%2FBRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C83a775a2c8964468f24c08d98f3d236e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637698315018174667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dQeFDPFyMK9qD3hGMMNNWK3pKH7Vs2vllK6oX8PXl2g%3D&reserved=0


 

 

ਿੰਖਪੇ ਤਿੱਿ   

• ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਰਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਿਟਾਰਟਅਪ ਵਾਿਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ, 3,288 ਿੈਸ਼ਨਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਿਾਂ ਦੀ ਿੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਿੈਸ਼ਨਾਂ 
ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਆਿਹਣੇ-ਿਾਿਹਣ ੇਿਸ਼ਵਰੇ, ਟਰੇਰਨੰਗਾਂ, ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਿਟਾਰਟਅਪ ਿਬੰ੍ਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ 
ਿਾਇਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਿੁਰਹੰਿਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱਚ 12,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਏ ਿਨ। 

• ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਇੰਪਲਾਇਿੈਂਟ ਿੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 

49 ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੰਿ ਤ ੇਰਿੱ ਰਖਆ ਹੈ। BHive ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਿਈ 2021 ਰਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ 73 ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਿਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ਾਿਲ 

ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਇਨਰਕਉਬ੍ੇਟਰ ਪਰੋਗਰਾਿ ਰਵਿੱ ਚ 14 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਿਟਾਰਟਅਪ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।  
• ਜੁਲਾਈ ਰਵਿੱਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿੀ ਰਕ ਉਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (Centre for Innovation) ਲਈ 

ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਜੋਂ ਿਾਇਿੰਿ ਸ਼ਰਿਟ (Diamond Schmitt) ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ. (CFI), ਕੇਂਦਰੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਕੋਰ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱਚ, ਅਲਗੋਿਾ ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ ਅਤੇ ਰਾਇਰਿਨ ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ (Ryerson 

University) ਅਤੇ ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ ਆਫ ਗਲਫ-ਹੰਬ੍ਰ (University of Guelph-Humber) ਵਰਗੇ ਿੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱਖੀ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਿਰੀ 
ਇੰਿਟੀਰਟਊਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਿੌਜ ਦਗੀ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਿਰੀ ਇੰਿਟੀਰਟਊਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ , ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਉੱਦਿਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਰਵਿੱਚ ਿਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਰਿਕਾ ਰਨਭਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਾਰਜਬ੍ਲ ਨ ੰ  ਭਰਵਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਜੁੜਨ ਰਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱਚ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੋ (Downtown Brampton GO) ਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਟਰੇਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਗੇਟਵੇ ਅਤੇ ਲੈਂਿਿਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। 
• ਰੋਜਰਿ ਿਾਇਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਿਟ ਨ ੰ , ਇੰਪਲਾਇਿੈਂਟ ਐਿਂ ਿਰਕਲਿ ਰਿਵੈਲਪਿੈਂਟ ਕੈਨੇਿਾ (Employment and Skills 

Development Canada) ਵਿੱਲੋਂ, ਰਫਊਚਰ ਿਰਕਲਿ ਿੈਂਟਰ ਪਰੋਗਰਾਿ (Future Skills Centre Program) ਦ ੇਦੁਆਰਾ 1.9 ਰਿਲੀਅਨ 

ਿਾਲਰ ਹਾਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਿ ਫੰਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਿਲਰੇਟੇਿ ਿਾਇਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਟਰੇਰਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਿ (Accelerated Cybersecurity 

Training Program) ਦ ੇਰਵਿਤਾਰ ਰਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿੱਧ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਰਿਿੱ ਖਣ ਵਾਰਲਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿਕ ੇਅਤੇ 
ਇਹ ਰਰਿਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ ਰਕ ਟਰੇਰਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਿ, ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਿੈਿੋਗਰਾਰਫਕ ਿਿ ਹਾਂ ਤਿੱਕ ਰਕਵੇਂ ਪਹੰੁਚ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਰੋਿਾਂਚਕ ਪਰਰਵਰਤਨ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਿਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਵਿੱਿੇ 
ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ (ਹਬ੍) ਰਵਿੱਚ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਰਬ੍ਲਰਿੰਗ ਬ੍ਲੌਕਿ ਿਿਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਿੀਂ ਕੋਰਵਿ-19 

ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦ ੇਇਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਿੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਲੋਕਲ ਪਰਰਤਭਾ ਨ ੰ  ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਦਿੀਆਂ ਨ ੰ  
ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਟਾਰਟਅਪ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ 

ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਚਿੁਿੱ ਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਗਲੋਬ੍ਲ ਲੀਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।” 

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

“ਿਾਿੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਕਾਿ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ ਦਾ ਿਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਰਹਿੱ ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਿਲ ਕੇ, ਿਾਿੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਕੋਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਕੋਰਵਿ-19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦ ੇਅਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲ 



 

 

ਕੇ ਅਿੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਿਾਿੇ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦ ੇਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਦਿੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ 
ਿਿਾਪਤ ਕਰਕ,ੇ ਅਿੀਂ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਾਿੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਏਗਾ।”    

- ਿਾਰਰਟਨ ਿੇਿੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਿਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਿਵਲੈਪਿੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇਪੁਨਰ ਰਨਰਿਾਣ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਆਰਰਿਕ ਿਿਰਿੱਿਾ ਦਾ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ 

ਰਵਿੱਚ ਿਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਪਰਹਲਕਦਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਿੰਪ ਰਣ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਾਿੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਰਵਰਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਿੀਆਂ ਨ ੰ  
ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਿਤਲਬ੍ ਹੈ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਦ ੇਿਾਿੇ ਬ੍ਹੁਿੁਿੱ ਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਿਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ 
ਿਾਿੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਰਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਰਵਚਾਲੇ, ਿਰਬ੍ੋਤਿ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਿਿ 1 ਅਤੇ 5; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਿਵਲੈਪਿੈਂਟ ਐਿਂ ਕਲਚਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਾਿੀ ਿਿੁਿੱਚੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਿਾਿੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਕਰਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਿਾ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਿੋਰ ਤ ੇਿਾਿੀ ਿੁਿੱ ਖ ਿਾਂ, ਬ੍ਹੁਿੁਿੱਲੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ 

ਟੈਲੈਂਟ ਪ ਲ ਦ ੇਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਦੀ ਿਿਰਿੱਿਾ ਦਾ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਰਵਰਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਿੀਆਂ ਦ ੇ

ਵਧਣ-ਫੁਿੱ ਲਣ ਵਾਿਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਿੇਰਵਿ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਿਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਿ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਿ ੇਨਾਲ 

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