
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇਨੋਵਸ਼ੇਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਵੀਿੀਓ ਲਈ ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ ਅਵਾਰਿ ਰਜਿੱ ਰਤਆ  

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (10 ਮਾਰਚ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਵੀਿੀਓ (Innovation District video) ਲਈ, 

ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਿਵਲੈਪਰਿ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਿਾ (ਈ.ਿੀ.ਏ.ਿੀ.) (Economic Developer’s Association of Canada) (EDAC) 

ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ ਕੈਨੇਿਾ ਅਵਾਰਿ (Marketing Canada Award) ਰਜਿੱ ਰਤਆ ਹੈ।  
 

ਰਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਈਕਰੋਿਿਟਮ ਬ੍ਣਾ ਕ,ੇ ਆਪਣੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਆਰਰਿਕ 

ਿਮਰਿੱਿਾ ਦਾ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ (Brampton Innovation District)। ਅਕਤਬੂ੍ਰ 2021 ਰਵਿੱ ਚ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਆਰਫਿ (Brampton Economic Development Office) ਨੇ, ਇਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋਰਿਿਟਮ ਦੇ ਅਿਰਾਂ ਨੰੂ 

ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਆਪਣੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ (Innovation District) ਵੀਿੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਿੀ।  
 

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਦਾ ਿਪਸ਼ਟ ਰਧਆਨ, ਿਟਾਰਟ-ਅਪ ਿਕਰੇਲੰਗ, ਰਨਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਰਤਭਾ ਰਵਕਾਿ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ 
ਕਾਰਬੋ੍ਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਵਿੀਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2019 ਰਵਿੱ ਚ ਿਮਝੌਤ ੇਸ਼ੁਰ ੂਕਰਕੇ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਰਵਿੱ ਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ 

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਲਗਭਗ 55.2 ਰਮਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧ ੂਰਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 20.5 ਰਮਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਦੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਲਈ 

ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  
 

2019 ਤੋਂ 2021 ਤਿੱਕ, ਛੇ ਨਵੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਰਵਿੱਚ 

ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਦਮੀ, ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਸ਼ਨ, ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਿਰੀ ਟਰਰੇਨੰਗ ਅਤੇ ਐਕਿਲਰੇਟਰ ਿਾ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 ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ (Founder Institute), ਅਲਗੋਮਾ 
ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ (Algoma University) ਅਤੇ ਰਜੋਰਿ ਿਾ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 ਰਵਿੱ ਚ 

ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।  
 

ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ (Term of Council Priorities) ਤੇ ਅਧਾਰਰਤ, ਜਾਰੀ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ, ਿੰਪੂਰਣ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਆਰਰਿਕ ਿਮਰਿੱਿਾ ਦਾ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਿੋਰ (Innovation Corridor) ਤੇ ਬ੍ਜੇੜੋ 

ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਲਆਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਕੋਰਵਿ-19 (COVID-19) ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਰਵਕਾਿ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਕੰਮ 

ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਰਿਆ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਕਾਿ, ਇਿਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ (Economic Recovery 

Strategy) ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਰਹਿੱ ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧ ੇਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਨਿੱਕਲਣ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਵੇਂ ਿਾਇਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਰਫਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਿ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7c01%7cGurvinder.A.Singh%40brampton.ca%7cb8fdd5c874d64272c3fb08d98db2534f%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637696619296562102%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=2qPnm78iEls38OQ019mluBLpC0J3RUyB1Vn7gW7uKBs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7c01%7cGurvinder.A.Singh%40brampton.ca%7cb8fdd5c874d64272c3fb08d98db2534f%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637696619296562102%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=2qPnm78iEls38OQ019mluBLpC0J3RUyB1Vn7gW7uKBs%3D&reserved=0


 

 

 

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.bramptoninnovationdistrict.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਰਿਟੀ ਦਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਵੀਿੀਓ 

(video) ਦੇਿੋ।  

ਇਕਨੋੋਰਮਕ ਰਿਵਲੈਪਰਿ ਐਿਿੋੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨੇੈਿਾ ਅਤ ੇਮਾਰਕੀਰਟੰਗ ਕਨੇੈਿਾ ਅਵਾਰਿਿ ਬ੍ਾਰ ੇ 

 

ਈ.ਿੀ.ਏ.ਿੀ., ਲਗਭਗ 1,000 ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਿੂਬ੍ੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕ ੇਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਆਰਰਿਕ ਰਵਕਾਿ 

ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਿਮਝਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਕਿੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ, ਆਰਰਿਕ ਰਵਕਾਿ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਇਿੱਕ 

ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ ਕੈਨੇਿਾ ਅਵਾਰਿਿ, ਉਹਨਾਂ ਿੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਿਹਿੱ ਲੇ ਹਨ, ਜ ੋਕੈਨੇਿਾ ਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਆਰਰਿਕ ਰਿਹਤ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ 

ਦੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਿੂਰਬ੍ਆਂ, ਇਲਾਰਕਆਂ, ਰੀਜਨਿ, ਸ਼ਰਹਰਾਂ, ਟਾਊਨਿ ਅਤੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਰਰਵਰਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕ ੇਇਕਿੱ ਠੇ, ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਿੇ ਰਿਿੱ ਰਿਆ 

ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਗਲੋਬ੍ਲ ਲੀਿਰ ਵਜੋਂ ਿਾਿੀ ਵਿੱਿਰੀ ਪਛਾਣ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ, 

ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਭਰੂਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਜਾਰੀ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਿਮਰਿਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ। ਿਾਨੰੂ ਮਾਣ ਹੈ ਰਕ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਿਵੈਲਪਰਿ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਿਾ ਨੇ ਿਾਿੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਵੀਿੀਓ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ 
ਰਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।”  

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

 

“ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਿਿਾਰਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ਕ,ੇ ਅਿੀਂ ਵਾਧਾ ਿੰਚਾਰਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ ੋਿਾਿੇ 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਰਵਰਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਏਗਾ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਵੀਿੀਓ, ਿਾਿੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋਰਿਿਟਮ ਦੇ ਅਿਰਾਂ ਨੰੂ 

ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਾਿੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਵਸ਼ੇ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਿਨੰੂ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਿਵਲੈਪਰਿ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਿਾ ਵਿੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰਮਲਣਾ ਿਨਮਾਨ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ।”   
- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਿੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਿਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਿਵਲੈਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਿਮਰਿੱਿਾ ਦਾ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 

ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਰਵਚਲੀਆਂ ਮੁਿੱ ਿ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾ ਕ ੇਿੰਪਰੂਣ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਹੈ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰ, ਅਤੇ ਿਾਿਾ 
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਵੀਿੀਓ, ਇਹ ਦਰਿਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਾਿੇ ਬ੍ਹੁਮੁਿੱ ਲੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲਕੇ 
ਇਕਿੱ ਠੇ, ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਰਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਰਵਚਾਲੇ, ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਰਿਿੱ ਰਿਆ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

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

 

“ਿਾਿੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ, ਿਾਿੀ ਿਮੁਿੱ ਚੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ, ਿਾਿੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਰਿਿੱ ਰਿਆ ਅਤੇ 

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨੇੈਿਾ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਿੋਰ ਤੇ ਿਾਿੀ ਮੁਿੱ ਿ ਿਾਂ, ਬ੍ਹੁਮੁਿੱ ਲੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 

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://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7c01%7cGurvinder.A.Singh%40brampton.ca%7cb8fdd5c874d64272c3fb08d98db2534f%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637696619296562102%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=2qPnm78iEls38OQ019mluBLpC0J3RUyB1Vn7gW7uKBs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7c01%7cGurvinder.A.Singh%40brampton.ca%7cb8fdd5c874d64272c3fb08d98db2534f%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637696619296562102%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=2qPnm78iEls38OQ019mluBLpC0J3RUyB1Vn7gW7uKBs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7c01%7cGurvinder.A.Singh%40brampton.ca%7cb8fdd5c874d64272c3fb08d98db2534f%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637696619296562102%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=2qPnm78iEls38OQ019mluBLpC0J3RUyB1Vn7gW7uKBs%3D&reserved=0


 

 

ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਟੈਲੈਂਟ ਪੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਦੀ ਿਮਰਿੱਿਾ ਦਾ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਾਿੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ 

ਵੀਿੀਓ ਰਵਿੱ ਚ ਿਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਦਿਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ।” 
- ਕਲੇਅਰ ਬ੍ਾਰਨੇਟ (Clare Barnett), ਿਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਿਵਲੈਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕੈਨੇਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਿੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਿੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਿੀਆ 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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