
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇਨੋਵਸ਼ੇਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਰਵਿੱ ਚ ਗਲੋਬ੍ਲ ਿਬੰ੍ਧਾਂ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ੍ ਤ 

ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਨ.ਏ.ਐਿ.ਐਿ.ਿੀ.ਓ.ਐਮ. ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (5 ਮਈ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਅਰਜਹਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਿੈਕਟਰ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਇਿੱਕ ਰਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ 

ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ ੋਗਲੋਬ੍ਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਰਕਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ ਹੋਵੇ। ਅਿੱਜ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਲੌਂ ਚਪੈਿ ਪਰੋਗਰਾਮ 

(Launchpad program) ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ (India) ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਿੌਫਟਵੇਅਰ ਐਿਂ ਿਰਰਵਰਿਜ ਕੰਪਨੀਜ 

(ਐਨ.ਏ.ਐਿ.ਐਿ.ਿੀ.ਓ.ਐਮ.) (National Association of Software and Services Companies) (NASSCOM) ਦੇ ਨਾਲ, ਿਮਝਤੌਾ 
ਰਗਆਪਨ ਤੇ ਦਿਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕਮਾਤਰ ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ, ਜ ੋਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਵਿਤਾਰ ਲਈ ਚੁਰਣਆ ਜਾਵੇਗਾ।    

ਇਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੌਂ ਚਪੈਿ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਈਕੋਰਿਿਟਮਾਂ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਿਬੰ੍ਧਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾ ਕ,ੇ 

ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) (Information Technology) (IT) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਰਵਿਤਾਰ ਲਈ ਕੈਟਾਰਲਿਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਗੇਾ। 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਿੱਖ-ਵਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਕਾਰੀ ਰਨਯਮਾਂ, ਟੈਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਅਤੇ ਪਰੋਤਿਾਹਨ ਨਾਲ ਿਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਜ਼ਾਰਾਂ 
ਰਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ BHive (Brampton BHive) – ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੌਫਟ ਲੈਂਰਿੰਗ ਪੈਿ – ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਿੱਚ 

ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।   

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਿਿੋੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਿਫੌਟਵਅੇਰ ਐਿਂ ਿਰਰਵਰਿਜ ਕੰਪਨੀਜ (ਐਨ.ਏ.ਐਿ.ਐਿ.ਿੀ.ਓ.ਐਮ.) 

ਐਨ.ਏ.ਐਿ.ਐਿ.ਿੀ.ਓ.ਐਮ. (NASSCOM), ਭਾਰਤ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰੀਮੀਅਰ ਟਰੇਿ ਿੰਿਥਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਿਿਟਰੀ ਦਾ ਚੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਕੋਮਰਿ ਹੈ। ਇਿ ਰਵਿੱ ਚ 

ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਿੰਗਠਨਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਿਮੇਤ, 3,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮੈਂਬ੍ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਿਦੀ ਮੈਂਬ੍ਰਰਸ਼ਪ, ਇੰਿਿਟਰੀ 
ਦੇ ਿਮੁਿੱ ਚੇ ਿਪੈਕਟਰਮ ਰਵਿੱ ਚ ਫਲੈੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਟਾਰਟ-ਅਪਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਗਲੋਬ੍ਲ ਿਰਰਵਿ ਿੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ 

ਫਰਮਾਂ ਤਿੱਕ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਨੋਵਸ਼ੇਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਦ ੇਬ੍ਾਰ ੇਰਵਿੱ ਚ 

ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਥਤ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ (Innovation District) ਦਾ ਿਪਸ਼ਟ ਰਧਆਨ, ਿਟਾਰਟ-ਅਪ ਿਕੇਰਲੰਗ, ਰਨਵੇਸ਼ 

ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਰਤਭਾ ਰਵਕਾਿ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨ ੰ , ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿੀਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

2019 ਰਵਿੱ ਚ ਿਮਝੌਤ ੇਸ਼ੁਰ  ਕਰਕ,ੇ ਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ (Innovation District) 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।  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/917
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/917
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


 

 

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਦਮੀ, ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਸ਼ਨ, ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਿਰੀ ਟਰਰੇਨੰਗ ਅਤੇ ਐਕਿਲਰੇਟਰ ਥਾਵਾਂ, ਰਜਵੇਂ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre), BHive ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (BHive Brampton), ਟੋਰੋਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ 

ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ-ਿੰਚਾਰਲਤ ਵੈਂਚਰ ਜ਼ੋਨ (Toronto Metropolitan University-led Venture Zone), ਅਲਟੀਰਟਊਿ ਐਕਿਲਰੇਟਰ (Altitude 

Accelerator), ਫਾਊਂਿਰ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ (Founder Institute), ਅਲਗੋਮਾ ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ (Algoma University) ਅਤੇ 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 ਰਵਿੱ ਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ BHive ਦ ੇਬ੍ਾਰ ੇਰਵਿੱ ਚ 

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਥਤ BHive, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਾਯਰੋਜਤ ਇਿੱਕ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਰਜਿਦਾ ਟੀਚਾ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 
ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਅਰਥਚਾਰ ੇਅਤੇ ਪ ਰੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਅਿਰ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੋਰੋਂਟੋ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਰਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਿੈਂਟਰ (Toronto Business Development Centre) ਦੇ ਿਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਥਾਪਤ, BHive ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਿਟਾਰਟ-ਅਪ ਵੀਜਾ ਪਰੋਗਰਾਮ (Start-up Visa Program) ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ ੋਕੈਨੇਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ 
ਅਤੇ ਰਵਕਰਿਤ ਹਣੋ ਯੋਗ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰ ਿਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਫਲ ਰਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਥਾਈ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਦਫਤਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਨੈੈੱਟਵਰਰਕੰਗ ਮੌਰਕਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰ ਰਵਿੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੇਵਾਵਾਂ 
ਿਮੇਤ, ਕਈ ਵਿੀਲੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.bramptoninnovationdistrict.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋਰਿਿਟਮ ਦੇ 

ਅਿਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀਿੀਓ (video) ਦੇਖੋ। BHive ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, thebhive.ca ਤੇ ਜਾਓ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਇਿ ਿਮੁਿੱ ਚੀ ਟਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਲੀਿਰ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨ ੰ  
ਤਰਜੀਹ ਰਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਏ.ਐਿ.ਐਿ.ਿੀ.ਓ.ਐਮ. ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਧਾਂ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਕਰਕ,ੇ ਅਿੀਂ ਲੋਕਲ ਆਰਰਥਕ ਫਾਇਦੇ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਫੋਾਈਲ ਨ ੰ  ਗਲੋਬ੍ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਿਾਿੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਕੰਮ ਨ ੰ  
ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ!” 

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

“ਲੋਕਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਟੇਕਹੋਲਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਿਰਹਯੋਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ, ਉਹਨਾਂ 
ਵਿੀਰਲਆਂ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ੇਜੋੜ੍ ਿਰਥਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹੈ, ਜ ੋਲੋਕਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਧਣ-ਫੁਿੱਲਣ ਰਵਿੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਉਿ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜ ੋਅਿੀਂ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਈਕਰੋਿਿਟਮ ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਲਈ, ਹਣੁ ਤਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।”   

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਿੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਿਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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“ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਐਨ.ਏ.ਐਿ.ਐਿ.ਿੀ.ਓ.ਐਮ. ਦੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਪਰਤੀਰਨਧੀ ਮੰਿਲ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ 

ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਲਣ ਦੀ ਬ੍ਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹਲੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ 

ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਧਆਨ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਗਲੋਬ੍ਲ 

ਲੀਿਰ ਵਜੋਂ ਿਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”  

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

“ਐਨ.ਏ.ਐਿ.ਐਿ.ਿੀ.ਓ.ਐਮ. ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਵਚਲੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੰਪੰਨ ਹੋਣ 

ਵਾਿਤੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਟ ਲਿ ਅਤੇ ਵਿੀਲੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣ ੇਈਕਰੋਿਿਟਮ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬ੍ਲ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਂਝ ੇ

ਰਗਆਨ ਅਤੇ ਬ੍ਹੇਤਰ ਪਿੱਧਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬ੍ਰੇਮਿਾਲ ਰਟਕਾਣਾ ਬ੍ਣ ਰਰਹਾ ਹੈ।” 

- ਕਲੇਅਰ ਬ੍ਾਰਨੇਟ (Clare Barnett), ਿਾਇਰਕੈਟਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਿਵਲੈਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ 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 ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

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

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

 

ਮੀਿੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਿੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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