
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                    

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਕਨੋੋਰਿਕ ਰਿਵਲੈਪਿੈਂਟ ਆਰਿਸ, ਸ਼ਰਿਰ ਨ ੰ  ਰਨਵਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ 
 ਿੁੁੱ ਖ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਗੇਾ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (22 ਅਪਰਲੈ, 2022) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਿਵਲੈਪਿੈਂਟ ਆਰਿਸ (Brampton Economic Development Office), 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਵੁੱ ਚ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਿੁੁੱ ਖ ਥਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਲੀਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਰਵੁੱ ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖੇਗਾ। ਨਾਲ ਿੀ ਇਿ, 

ਲੋਕਲ ਪਰਰਤਭਾ ਨ ੰ  ਰਵਕਰਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਦਿੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਿ ਕਰੋਵਿ-19 (COVID-19) ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬ੍ਾਿਰ ਰਨਿੱਕਲ ਰਿੀ ਿੈ।  
 

ਇਸ ਟਰਿ ਆਿ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਇਰਟੀਜ (Term of Council’s Priorities) ਤੇ ਅਧਾਰਰਤ, ਜਾਰੀ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰਿਲਕਦਿੀਆਂ ਅਤੇ 

ਿਾਊਂਿੇਸ਼ਨਲ ਰਰਸ਼ਤੇ, ਜ ੋਸਟਾਿ ਬ੍ਣਾ ਰਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਾਇਿ ਰੁੱਖ ਰਰਿਾ ਿੈ, ਸੰਪ ਰਣ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਸਾਿੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦੀ ਆਰਰਥਕ ਸਿਰੁੱਥਾ ਦਾ 
ਿਾਇਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰੋੀਿੋਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ੇਜੋੜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਰਵੁੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 
 

ਝਲਕੀਆਂ ਰਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਨ: 

 

ਸਪਰੋਟ ਲੋਕਲ  

• ਿਈ 2020 ਰਵੁੱ ਚ, ਰਸਟੀ ਨੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਤੋਿਿ ੇਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਨ ੰ  ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ “ਸਪੋਰਟ ਲੋਕਲ” ਿੁਰਿੰਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ (launched its “Support Local” campaign) ਸੀ। 
• ਸਪੋਰਟ ਲੋਕਲ (Support Local) ਿੁਰਿੰਿ, ਰਸਟੀ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਰਕਵਰੀ ਸਟਰੈਟਜੀ ਦੀ ਿੁੁੱ ਖ ਪਰਿਲਕਦਿੀ ਸੀ। ਇਿ ਕੋਰਵਿ-19 

ਿਿਾਂਿਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਿਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰ ੇਨ ੰ  ਬ੍ਿਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ। 
 

ਇਨੋਵਸ਼ੇਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ: 

• ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਦਿੀ ਈਕਰੋਸਸਟਿ ਬ੍ਣਾ ਕ,ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਰਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਇਸਦੀ ਆਰਰਥਕ ਸਿਰੁੱਥਾ ਦਾ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਿਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿੀ ਿੈ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ (Brampton Innovation District)। 
• 2019 ਰਵੁੱ ਚ ਸਿਝੌਤ ੇਸ਼ੁਰ  ਕਰਕ,ੇ  ਰਸਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਰਵੁੱ ਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ 

ਰਿੇ ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਰਵੁੱ ਚ, ਲਗਭਗ 55.2 ਰਿਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧ  ਰਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 20.5 ਰਿਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧ ਕੀਤਾ 
ਿੈ (the City has committed to investing approximately $20.5 million in its Innovation District, with an 

additional approximately $55.2 million in investments being drawn in by Innovation District partners)। 
• 2019 ਤੋਂ 2021 ਤੁੱਕ, ਛੇ ਨਵੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਰਵੁੱ ਚ ਆਪਣੀ ਿੌਜ ਦਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 

ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਟਂਰਪਰੀਨਰ ਸੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre), BHive ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

(BHive Brampton), ਰਾਇਰਸਨ-ਸੰਚਾਰਲਤ ਵੈਂਚਰ ਜੋਨ (Ryerson-led Venture Zone), ਅਲਟੀਰਟਊਿ ਐਕਸਲਰੇਟਰ (Altitude 

Accelerator), ਿਾਊਂਿਰ ਇੰਸਟੀਰਟਊਟ (Founder Institute), ਅਲਗੋਿਾ ਯ ਨੀਵਰਰਸਟੀ (Algoma University), ਰਜੋਰਸ 

ਸਾਇਬ੍ਰਰਸਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਸਟ ਿੈਿਕੁਆਰਟਰਸ ਐਿਂ ਐਕਸਲਰੇਟਰ (Rogers Cybersecure Catalyst Headquarters and 

Accelerator)। ਸ਼ੈਰੀਿਨ ਐਜ (Sheridan Edge), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਿ ਆਿ ਟਰੇਿ (Brampton Board of Trade) ਅਤੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. (Downtown Brampton BIA) ਵੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱ ਚ ਿਿੁੱਤਵਪ ਰਣ ਭਾਈਵਾਲ ਿਨ। 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/753
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/753
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978


 

 

• ਿਾਰਚ ਰਵੁੱ ਚ, ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਵੀਿੀਓ (Innovation District video) ਲਈ, ਇਕੋਨੋਰਿਕ 

ਰਿਵਲੈਪਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਿ ਕੈਨੇਿਾ (ਈ.ਿੀ.ਏ.ਸੀ.) (Economic Developer’s Association of Canada) (EDAC) 

ਿਾਰਕੀਰਟੰਗ ਕੈਨੇਿਾ ਅਵਾਰਿ (Marketing Canada Award) ਰਜੁੱ ਰਤਆ ਸੀ। 
 

ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

• ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 12-ਿਿੀਨੇ ਦੇ ਵਲੈਕਰਿੰਗ ਸਟਰੀਟਸ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦੇ ਨਾਲ (launch of the 12-month 

Welcoming Streets Pilot Program), ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣ ੇਿਾਉਨਟਾਉਨ ਰਵੁੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਿ ਚੁੁੱ ਕ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਿ 

ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਲੋਕਲ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਰਦੰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਸੁਰੁੱ ਰਖਆ ਰਵੁੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਰਵੁੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਦੇ 

ਿੋਏ, ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਰਵੁੱ ਚ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਟੀਚਾਗਤ ਸਟਰੀਟ ਆਉਟਰੀਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿੈ। 
• 2022 ਰਵੁੱ ਚ, ਰਸਟੀ ਨੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਰਨਰਿਾਣ 

ਵਾਸਤੇ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਤੇ ਪਰਿਲਕਦਿੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੋਜੈਕਟਸ ਸੈਂਟਰ (Downtown 

Brampton Projects Centre) ਖਹਰੋਲਆ ਿੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਟਂਰਪਰੀਨਰ ਸੈਂਟਰ: 

• 2019 ਰਵੁੱ ਚ ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ (George Street) ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਟਂਰਪਰੀਨਰ ਸੈਂਟਰ ਕ-ੋਵਰਰਕੰਗ ਸਪੇਸ (Brampton Entrepreneur 

Centre Co-working) ਖਹੋਲਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਸਟਾਿ ਲੋਕਲ ਉੱਦਿੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਰਪਤ ਰਰਿਾ ਿੈ, ਰਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਲਗਭਗ 2000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਿਈੋਆਂ ਿਨ।  

• ਟੀਿ ਨੇ 44,000 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਪੁੁੱ ਛਰਗੁੱ ਛਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ੍ ਰਦੁੱ ਤੇ ਿਨ, 5,299 ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਬੰ੍ਧੀ ਿਸ਼ਵਰੇ ਆਯਰੋਜਤ ਕੀਤੇ ਿਨ, 44,193 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ 
ਨ ੰ  2,851 ਸੈਿੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਿ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਨ, 102 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਰ ਕੰਪਨੀ ਗਰਾਂਟ (Summer Company Grant) 

ਿੰਰਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਰਜਸਦੀ ਕੁੁੱਲ ਰਕਿ 306,000 ਿਾਲਰ ਿੈ ਅਤੇ 175 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਟਾਰਟਰ ਕੰਪਨੀ ਗਰਾਂਟ (Starter 

Company Grant) ਿੰਰਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਰਜਸਦੀ ਕੁੁੱਲ ਰਕਿ 731,000 ਿਾਲਰ ਿੈ।  
• 2021 ਰਵੁੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਟਂਰਪਰੀਨਰ ਸੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿੁੱਧਿ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ 

ਨ ੰ  ਿੁਿਤ ਕਰੋਵਿ-19 ਰੈਰਪਿ ਸਕਰੀਰਨੰਗ ਰਕੁੱ ਟਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਆਰਿਸ (Emergency Management 

Office) ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲਕ ੇਕੰਿ ਕੀਤਾ।  
 

ਿਰੌਨ ਿਾਇਰਕੈਟ ਇਨਵਸੈਟਿੈਂਟ: 

• ਿੌਰਨ ਿਾਇਰਕੈਟ ਇਨਵੈਸਟਿੈਂਟ (ਐਿ.ਿੀ.ਆਈ.) (Foreign Direct Investment) (FDI) ਲਈ ਕਾਉਂਰਸਲ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਿੁੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਿਵਲੈਪਿੈਂਟ ਆਰਿਸ ਨੇ 2019 ਰਵੁੱ ਚ, ਇਨਵੈਸਟਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (InvestBrampton) ਅਤੇ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੀਨਸ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਨਾਓ (Brampton Means Business Now) ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰਾਂਰਿੰਗ ਅਤੇ ਿਾਰਕੀਰਟੰਗ ਐਿ.ਿੀ.ਆਈ. (FDI) 

ਆਕਰਸ਼ਣ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ।    
• ਿੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਿੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਰਜਸਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ ਪੰਜ 

ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਆਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਰਵਸਤਾਰ ਪਰਜੋੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 
• ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ BHive ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (BHive Brampton) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਰਵੁੱ ਚ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਦਿੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੁੱਕ ਸੌਿਟ ਲੈਂਰਿੰਗ ਪੈਿ ਿੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, 38 ਨਵੇਂ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  BHive ਰਵੁੱ ਚ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੈ। 
 

ਕਾਰਬੋ੍ਾਰ ਰਰਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤ ੇਰਵਸਤਾਰ:  

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://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1026
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1026
https://investbrampton.ca/
https://investbrampton.ca/


 

 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਿਵਲੈਪਿੈਂਟ ਆਰਿਸ ਨੇ 2019 ਤੋਂ, ਲਗਭਗ 2,500 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਿ ਰੁੱਖਣ ਰਵੁੱ ਚ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿੈ। 

• ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਇਿ ਰੁੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 2,500 ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਵੁੱ ਚ, ਸ਼ਰਿਰ ਰਵੁੱ ਚ ਅਿਾਜੋਨ (Amazon) ਦੀ ਿੌਜ ਦਗੀ ਸ਼ਾਿਲ ਨਿੀਂ 
ਿੈ, ਰਜਸ ਰਵੁੱ ਚ ਕੋਰਵਿ-19 ਿਿਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਅਿਾਜਨੋ ਦੇ ਿੁੁੱ ਟਰਪਰੰ ਟ ਰਵੁੱ ਚ ਿੁਣ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ ਛੇ ਿਰੈਸਰਲਟੀਜ ਸ਼ਾਿਲ 

ਿਨ, ਜ ੋਲਗਭਗ 8,000 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਰਿੀਆਂ ਿਨ।  
• ਿਾਰਚ ਰਵੁੱ ਚ, ਰਸਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਕ ਐਿ.ਿੀ.ਏ. ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਦੇਸ਼-ਰਨਰਰਿਤ ਗਲੋਬ੍ਲ ਿੈਿੱਿਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਿ 

ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਿਾਰ ਸਪੇਸ ਰੋਬ੍ਰੋਟਕਸ ਲਈ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਰਣਆ ਿੈ (MDA selected Brampton as the location for its new 

purpose-built global headquarters and Centre of Excellence for Space Robotics)। ਨਵੀਂ, ਬ੍ੇਿੁੱ ਦ ਆਧਰੁਨਕ 

ਿੈਰਸਰਲਟੀ, Canadarm3 ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਿਵੋੇਗੀ। 
 

ਰਸਟੀ ਦੇ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਿਵੈਲਪਿੈਂਟ ਨਤੀਰਜਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੁੱ ਥੇ (here) ਇੁੱਕ ਪਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਵੁੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਿਵਲੈਪਿੈਂਟ ਆਰਿਸ ਬ੍ਾਰ ੇਇੁੱ ਥੇ (here) ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵ।ੋ   
 

ਿਵਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ ਰੋਿਾਂਚਕਾਰੀ ਪਰਰਵਰਨ ਿੋ ਰਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਰਿ ਆਿ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਿੇ ਸ਼ਰਿਰ ਨ ੰ  ਵੁੱ ਿੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਸੁੱ ਰਖਆ 

ਿਬ੍ ਰਵੁੱ ਚ ਰਵਕਰਸਤ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਭਰਵੁੱ ਖ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰਵੁੱ ਚ ਪਰਰਸੁੱ ਧ ਗਲੋਬ੍ਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨ ੰ  
ਕਾਇਿ ਰੁੱ ਰਖਆ ਿੈ, ਨਾਲ ਿੀ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਰਵਸਤਾਰ ਰਵੁੱ ਚ ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਿਤਲਬ੍ ਿੈ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਿੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਦਿੀ 
ਸਿਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਸਾਿੀ ਸਿੁੁੱ ਚੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਿਾਇਦਾ ਰਿਲਦਾ ਿੈ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਿੁਣ ਸਾਨ ੰ  ਕਰੋਵਿ-19 ਿਿਾਂਿਾਰੀ ਦਾ ਸਾਿਹਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਸਿਾਂ ਿੋ ਰਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਿੀ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਇਸਤੋਂ ਬ੍ੇਿੁੱ ਦ ਪਰਭਾਰਵਤ 

ਿੋਈ ਿੈ – ਪਰੰਤ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਰਸਲ ਅਤੇ ਸਾਿੀ ਸਿਰਰਪਤ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਿਵੈਲਪਿੈਂਟ ਟੀਿ, ਿਰ ਕਦਿ ਤੇ ਸਾਿੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਿੀਆਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਰਿੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ, ਸਾਿੀ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਰਕਵਰੀ ਸਟਰੈਟਜੀ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਿੁੁੱ ਖ ਥਾਂ ਵਜੋਂ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਸ਼ਰਿਰ ਨ ੰ  ਿਿਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਿਰ ਕੁੱਢ ਕ ੇਅੁੱ ਗੇ ਵਧਾ ਰਿੇ ਿਾਂ।” 

- ਿਾਰਰਟਨ ਿੇਿੇਇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਿਸ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਿਵਲੈਪਿੈਂਟ, ਰਸਟੀ ਆਿ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਇਸ ਟਰਿ ਆਿ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਤੇ ਅਧਾਰਰਤ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱਚ ਜਾਰੀ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰਿਲਕਦਿੀਆਂ, ਸੰਪ ਰਣ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ 

ਬ੍ਣਾਉਣ, ਸਾਿੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦੀ ਆਰਰਥਕ ਸਿਰੁੱਥਾ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਿੋਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ਜੇੋੜ ਪਜੋੀਸ਼ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਰਵੁੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰ 

ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਰਸਲ ਅਤੇ ਸਟਾਿ, ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ, ਉੱਦਿੀਆਂ, ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੁੁੱ ਚੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਿਾਇਦਾ ਪਿੰੁਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, 

ਸਾਿੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦੀ ਆਰਰਥਕ ਸਿਰੁੱਥਾ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧ ਿੈ।” 

- ਪਾੁੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਿਸ 1 ਅਤੇ 5; ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਿਵਲੈਪਿੈਂਟ, ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸਟਾਿ, ਟਰਿ ਆਿ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਟੀ ਰਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਰਪਤ ਿੈ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਿਰ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਿੀ 
ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦੀ ਆਰਰਥਕ ਸਿਰੁੱਥਾ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਰਵੁੱ ਚ ਿੁੁੱ ਖ ਭ ਰਿਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਸਾਿੀ ਟੀਿ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਿੁੁੱ ਖ ਥਾਂ ਵਜੋਂ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1028
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https://pub-brampton.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=46999
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/key-sectors/&data=04%7c01%7cAndrea.Magana%40brampton.ca%7caa9f580e672c4b06dba308da020eb6cc%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637824559463798181%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000&sdata=cu2gDCGY/whUxfVaF%2BqoIH54Madpogopv/lXAT0NCZk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/key-sectors/&data=04%7c01%7cAndrea.Magana%40brampton.ca%7caa9f580e672c4b06dba308da020eb6cc%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637824559463798181%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000&sdata=cu2gDCGY/whUxfVaF%2BqoIH54Madpogopv/lXAT0NCZk%3D&reserved=0


 

 

ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਿਬ੍ ਰਵੁੱ ਚ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਿ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਿੀ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਰਕਵਰੀ 
ਸਟਰੈਟਜੀ ਤੇ ਕੰਿ ਕਰਕੇ, ਸਾਿੇ ਸ਼ਰਿਰ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਾਂਗੇ।” 

- ਪਾੁੱਲ ਿੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਿ ਚੀਿ ਐਿਰਿਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਿਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕੈਨੇਿਾ ਰਵੁੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਿੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਿ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੁੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੁੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਿੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੁੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਿਲ ਿੋਵੇ। ਸਾਿੇ ਨਾਲ 

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

 

ਿੀਿੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿੀਿੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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