
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਜੋਰਿ ਦੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰੀਲੋਕਸ਼ੇਨ ਅਤੇ ਪਰਿਤਾਰ ਤ 

 100 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਨ ਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਿਾਇਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਜਨ ਰੀ, 2022) – ਕਿੱਲਹ ਆਪਣੀ ਿੀਰਟੰਗ ਰ ਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਰੋਜਰਿ 

ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨਿ (Rogers Communications) ਦ,ੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਰ ਿੱਚ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਿਥਾਨਾਂਤਰਣ) ਦੀ 
ਰਿਿਾਇਤ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ ਨ ੰ  ਪਰ ਾਨਗੀ ਰਦਿੱਤੀ।  
 

ਪਰਿਤਾਰ ਤ ਨ ੇਂ ਰ ਕਾਿ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, 3,000 ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰ ਿੱਚ, 200,000 ਿਕ ੇਅਰ ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਥਾਂ ਰ ਿੱਚ ਪੁਨਰ ਿਥਾਰਪਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ੇਗਾ। ਨ ੇਂ ਕੈਂਪਿ ਰ ਿੱਚ, ਰਿਕਿਡ ਆਰਫਿ ਅਤੇ ਰਰਟੇਲ ਿਪੇਿ ਿੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਜੇਿ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ  ਾਧ  ਆਰਫਿਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਿੋ ੇਗੀ। 
 

ਇਿ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਰਨ ੇਸ਼, ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ-ਅਨੁਕ ਰਲਤ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ  ਧਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਿੀ ਇਿ, ਪਰਰਤਭਾਸ਼ੀਲ 

ਰ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜਰਿ (Rogers) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਦੋ ਾਂ ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚ ਨ ੰ   ਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ (Innovation Corridor) ਦ ੇ

ਕੇਂਦਰ ਰ ਖੇ, ਨ ਾਂ ਰੋਜਰਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Rogers Brampton) ਆਰਫਿ ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਰ ਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਿਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਰੋਜਰਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੈਂਪਿ 

(Rogers Brampton Campus) ਤੋਂ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ (Innovation District) ਰ ਿੱਚ, ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ (Cybersecurity) ਯ ਰਨਟ 

ਦਾ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਰ ਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰ  ਜੋਂ ਬ੍ਣਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿਨ ੰ  ਿ਼ਿਬ੍ ਤ ਕਰੇਗਾ।    

ਿ ਾਲੇ 

“ਿੈਂ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰੋਜਰਿ ਦ ੇਇਿ ਪਰਿਤਾਰ ਤ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ੇਿਿੱਦ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ, ਜੋ ਜਾਰੀ ਰੋਿਾਂਚਕ 

ਪਰਰ ਰਤਨ ਅਤੇ ਰਿਟੀ  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਲੀਆ ਰਨ ੇਸ਼ਾਂ ਤ ੇਅਧਾਰਰਤ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਿਾਂ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਾਡੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿੁਆਗਤੀ ਘਰ ਬ੍ਰਣਆ ਰਿੇ। ਿਾਡੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਅਤੇ ਿਟਾਫ, ਇਿ ਨ ੇਂ ਰ ਕਾਿ ਦੀ ਰਿਿਾਇਤ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਡੇ ਿਾਰੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ 
ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਲਕ ੇਕੰਿ ਕਰ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਸ਼ਰਿਰ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਨ ੀਂ ਰੋਜਰਿ ਿਾਈਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡਰ ਤ ੇਿਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਿੋਰ 

ਿ਼ਿਬ੍ ਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰ  ਜੋਂ ਿਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਿੈਂ ਅਗਲੇ ਰੋਿਾਂਚਕ ਕਦਿਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ!” 

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

“ਰਿਟੀ, ਲੋਕਾਂ, ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦ ੇਨਾਲ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਪਰਰ ਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਨ ੇਂ ਰੋਜਰਿ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨਿ ਆਰਫਿ ਦੇ ਰ ਕਾਿ ਅਤੇ 
3,000 ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦ ੇਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਇਿ ਕੈਂਪਿ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇਲੰਿੀ-ਰਿਆਦ ਦੇ ਪੁਨਰ ਰਨਰਿਾਣ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਿਫਲਤਾ ਰ ਿੱਚ ਿਦਦ 

ਕਰੇਗਾ। ਅਿੀਂ ਇਿ ਰੋਿਾਂਚਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਿਟੇਕਿੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਿਰ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 

ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ।” 



 

 

- ਪਾਿੱਲ ਰ ਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ  ਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰੋਜਰਿ ਦੁਆਰਾ ਇਿ ਪਰਿਤਾਰ ਤ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ ਦ ੇਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰ ਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪਰਰ ਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕੰਿ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ  ਾਲੇ ਰਨ ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਰਿਿਾਲ ਿੈ। ਇਿ ਨ ੇਂ ਰਿਕਿਡ- ਰਤੋਂ  ਾਲੇ ਰ ਕਾਿ ਦੀ ਰਿਿਾਇਤ ਕਰਕੇ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਲਈ,  ਿੱ ਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ 
ਲੰਿੀ-ਰਿਆਦ ਦ ੇਿੌਕ ੇਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਿੈਨ ੰ  ਇਿ ਰ ਕਾਿ ਦੀ ਰਿਿਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਿੈ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਿਰਥਰ 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ।” 

- ਿਾਰਰਟਨ ਿੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4, ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਡ ੈਲਪਿੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਕਾਰਜਨੀਤੀ  ਾਲੇ ਰਨ ੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਰਨੰਗ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਿੰਕੇਤ ਦ ੇਰਿੇ ਿਾਂ ਰਕ ਅਿੀਂ, 
ਿਿਾਰਟ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ  ਾਧਾ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਿਾਂ। ਿਾਨ ੰ  ਬ੍ੇਿਿੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਿੈ ਰਕ ਰੋਜਰਿ ਇਿਨ ੰ  ਿਿਝਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰ ਿੱਚ ਜਾਰੀ 
ਪਰਰ ਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕੰਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਨ ੇਂ ਰ ਕਾਿ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਅਿੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਿਾਡੀ ਆਰਰਥਕ ਬ੍ਿਾਲੀ ਅਤੇ  ਾਧੇ ਰ ਿੱਚ 

ਿਿਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨ ਾਿੀਆਂ ਲਈ, ਜੀ ਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰ ਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਿੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋ ੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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