
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਮਾਈ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਛੇ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਖਤੇਰਾਂ 
 ਦੇ ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਲਈ 945 ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਨਵਸ਼ੇ ਿਰੱੁਰਖਅਤ ਕੀਤਾ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਜਨਵਰੀ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ , ਮਾਈ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਲੋਕਲ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਅਕਿਲਰੇਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ (My Main 

Street Local Business Accelerator program) ਦ ੇਦੁਆਰਾ 945,000 ਡਾਲਰ ਦ ੇਗੈਰ-ਮੁੜਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ 

ਫੰਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਛ ੇਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ: ਡਾਉਨਟਾਉਨ (Downtown), ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜੈਂਟ (Mount Pleasant), ਅੱਪਟਾਉਨ (Uptown), 

ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ (Kennedy Road) (ਓਰੇਂਡਾ ਕੋਰਟ (Orenda Court) ਤੋਂ ਗਰਲੱਡਨ ਰੋਡ (Glidden Road) ਦ ੇਦੱਖਣ ਤੱਕ), ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਗੋ (Bramalea 

GO) ਅਤੇ ਕਵੀਨ ਿਟਰੀਟ (Queen Street) (ਿੈਂਟਰ ਿਟਰੀਟ (Centre Street) ਤੋਂ 410, ਰਡਕਿੀ ਰੋਡ (410, Dixie Road) ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ 

(Bramalea Road) ਅਤੇ ਟੋਰਬ੍ਰੈਮ ਰੋਡ (Torbram Road) ਤੋਂ ਿੀ.ਐਨ. (CN) ਰੇਲ ਲਾਈਨ) ਦ ੇਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ।   

ਇਹਨਾਂ ਛ ੇਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਨ ੰ  ਰਿਟੀ ਦ ੇਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਫਿ (Economic Development Office) ਦ ੇਅੰਦਰ ਿਮਰਰਪਤ ਮੇਨ 

ਿਟਰੀਟ ਅੰਬ੍ੈਿਡਰ (Main Street Ambassador) ਵੱਲੋਂ ਿਹਾਇਤਾ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਰਹੱਿੇ ਵਜੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਨ ੰ , ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ 
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ, ਅਨੁਕ ਰਲਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰਰਿਰਚ, ਡੇਟਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁੜਨਯੋਗ ਫੰਰਡੰਗ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਰਮਲਣਗੇ।   

ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੋਿਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਰਵੱਚ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  
ਆਰਰਿਕ ਮੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਲ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ 

ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲਣ ਲਈ, ਦ ੋਪਰੋਗਰਾਮ ਿਟਰੀਮਿ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਿਾਊਦਰਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵੱਚ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟਿ 

ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਦ-ੋਿਾਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ — ਮਾਈ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ (My Main Street) 

ਿਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਅਰਬ੍ਨ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ (ਿੀ.ਯ .ਆਈ.) (Canadian Urban Institute) (CUI) ਅਤੇ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵੈਲਪਰਿ 

ਕਾਉਂਰਿਲ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (ਈ.ਡੀ.ਿੀ.ਓ.) (Economic Developers Council of Ontario) (EDCO) ਨ ੰ , ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ (Government 

of Canada), ਫੈਡਰਲ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ ਫਾਰ ਿਾਊਦਰਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੇ 23.25-ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦ ੇਰਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 
(Federal Economic Development Agency for Southern Ontario (FedDev Ontario) ਨੇ, announced a $23.25-million 

investment)।  

ਈ.ਡੀ.ਿੀ.ਓ. (EDCO), ਮਾਈ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਲੋਕਲ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਅਕਿਲਰੇਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਟਰੀਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 65 ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਦ ੇ

ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਿਾਊਦਰਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵੱਚ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਗੈਰ-ਮੁੜਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਵੇਰਰਵਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.mymainstreet.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ (Brampton 

Entrepreneur Centre) ਨ ੰ  Bec@brampton.ca ਤ ੇਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmymainstreet.ca%2Faccelerator-program&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CxTXRuyHnp%2B7Iq0R2nM5QhFmdgdCLrYjcmElJQ%2FphHU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmymainstreet.ca%2Faccelerator-program&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CxTXRuyHnp%2B7Iq0R2nM5QhFmdgdCLrYjcmElJQ%2FphHU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmymainstreet.ca%2Faccelerator-program&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CxTXRuyHnp%2B7Iq0R2nM5QhFmdgdCLrYjcmElJQ%2FphHU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feddevontario.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F723.nsf%2Feng%2Fhome&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pErejZgfOtL74X7UVeg16bXCU9zrO8yFrohqwJmnuI0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feddevontario.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F723.nsf%2Feng%2Fhome&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pErejZgfOtL74X7UVeg16bXCU9zrO8yFrohqwJmnuI0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feddevontario.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F723.nsf%2Feng%2Fhome&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pErejZgfOtL74X7UVeg16bXCU9zrO8yFrohqwJmnuI0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feddevontario.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F723.nsf%2Feng%2Fhome&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pErejZgfOtL74X7UVeg16bXCU9zrO8yFrohqwJmnuI0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Feconomic-development-southern-ontario%2Fnews%2F2021%2F08%2Fgovernment-of-canada-supports-revitalization-of-main-streets-and-neighbourhoods-across-southern-ontario.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=liMSaPQY7YBpTAU1nhx0qkGXnDbUpvRRd2zPjHKPHZA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Feconomic-development-southern-ontario%2Fnews%2F2021%2F08%2Fgovernment-of-canada-supports-revitalization-of-main-streets-and-neighbourhoods-across-southern-ontario.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=liMSaPQY7YBpTAU1nhx0qkGXnDbUpvRRd2zPjHKPHZA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmymainstreet.ca%2Faccelerator-program&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CxTXRuyHnp%2B7Iq0R2nM5QhFmdgdCLrYjcmElJQ%2FphHU%3D&reserved=0
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ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕੇ, ਕੋਰਵਡ-19 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਅਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਿਾਰੇ ਮਰਹਕਰਮਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕੇ 

ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਿ ਰਵੱਚ ਮੱੁਖ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ, ਮਾਈ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਲੋਕਲ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਅਕਿਲਰੇਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਿਾਡੇ ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ 

ਦੀਆਂ ਛ ੇਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਲਈ 945,000 ਡਾਲਰ ਰਮਲਣ ਤ ੇਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੰਡ, ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਹਰ 

ਰਵੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮੌਰਕਆਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।” 

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

“ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਅਰਿਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਮੱੁਖ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਿਰ ਇੱਿੇ ਹੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਰਸ਼ਤੇ 
ਰਵਕਰਿਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅਿੀਂ FedDev ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵਖੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਿ ਵੱਡੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਰਿਕ 

ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਛ ੇਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਦ,ੇ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ 
ਮੌਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਲਆਵੇਗਾ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਮਾਈ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਦਾ 945,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਰਕ ਿਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟਿ ਰਵਕਰਿਤ 

ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਅਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਛ ੇਕਰਮਉਰਨਟੀਜ, 

ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਅਰਿਚਾਰੇ ਲਈ ਮੱੁਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਿਾਡੇ ਿਮੱੁਚ ੇਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਫਾਇਦਾ ਰਮਲੇਗਾ।” 

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

“ਰਿਟੀ ਰਵਖੇ, ਅਿੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਰਵੱਚ ਲੋਕਲ ਰਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਪ ਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ 

ਲਈ ਿਮਰਰਪਤ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਲੋਕਲ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਅਕਿਲਰੇਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਰਲਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਾਡੇ 
ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਵਕਾਿ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਿਤੇ ਿਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਿਾਧਨ ਹਨ, 

ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।” 

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

"ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਮਝਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਦ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦ ੇਿਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿੀਂ 
ਇਿ ਤਣਾਅ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਵਰਗੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਫੰਰਡੰਗ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਆਰਰਿਕ ਮੌਕ ੇਗਰਰਹਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟਿ 

ਲਈ ਜੋਸ਼ੀਲੇਪਣ ਦ ੇਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।” 

- ਿਨਮਾਨਯੋਗ ਹੇਲੇਨਾ ਜਾਜੇਕ (Helena Jaczek), ਰਮਰਨਿਟਰ ਰਰਿਪੋਂਿੀਬ੍ਲ ਫਾਰ ਦ ਫੈਡਰਲ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ ਫਾਰ ਿਾਊਦਰਨ 

ਓਨਟੈਰੀਓ 



 

 

 
 

 -30- 

 

ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ 

ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 

ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤ ੇਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤੇ 
Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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