
 
   

 
 

 

ਤਰੰੁਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 
ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਐਕਟੀਵਟੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ, ਮਾਈ ਮਨੇ ਿਟਰੀਟ  

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਕਟੀਵਟੇਰ ਪਰਗੋਰਾਮ ਦ ੇਦਆੁਰਾ ਿਹਾਇਤਾ ਰਮਲੀ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (10 ਜ ਨ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ , ਇਿਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਇੰਪਰ ਵਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 

(ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ.) (Downtown Brampton Business Improvement Area) (BIA) ਅਤੇ 8 80 ਰਿਟੀਜ (8 80 Cities) ਦੇ ਨਾਲ 

ਇਕੱਠੇ, 223,650 ਡਾਲਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਰਿਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ (My Main 

Street Community Activator Program) ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਮਲੇਗਾ, ਜ ੋਐਕਟੀਵੇਟ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Activate Downtown 

Brampton) ਲਈ ਹੈ, ਜ ੋਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੇਨਵੇਜ ਅਤੇ ਅਕਤ ਬ੍ਰ 2022 ਤੱਕ ਬ੍ਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਬ੍ਰਲਕ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 
ਰਵੱਚ ਇੰਟਰਐਕਰਟਵ ਇੰਿਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਮਊਜੀਕਲ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਿੀਰੀਜ ਹੈ।  
 

ਐਕਟੀਵੇਟ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਿਮਾਰਜਕ ਿਬੰ੍ਧ ਅਤੇ ਨਾਗਰਰਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਲਈ ਮੌਰਕਆਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਿਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਆਰਰਥਕ 

ਗਰਤਰਵਧੀ ਨ ੰ  ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਿ ਿੀਰੀਜ ਰਵੱਚ ਮੁਫਤ ਹਫਤਾਵਾਰ ਰਮਊਜੀਕਲ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੋਗੇ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ 

ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਿ ਵਾਰਲਆਂ (ਰਵਜੀਟਰਿ) ਦੇ ਅਨੰਦ ਮਾਿਨ ਲਈ, ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਿੰਪੰਨ ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਰਵਰਿੇ 

ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਿਗੇ। ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨਿ, ਪ ਰੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰਵੱਚ, 15 ਅਕਤ ਬ੍ਰ ਤੱਕ, ਦੁਪਰਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨ ੰ  
ਹੋਿਗੇ। ਇਿਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ (here) ਦੇਖੋ।   
 

ਰਨਵਾਿੀ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Activate Downtown Brampton) ਵਬੈ੍ਿਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕ ੇਜਾਂ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਬ੍ਰਲਕ ਥਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਪੌਪ ਅਪ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟਿ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਪਬ੍ਰਲਕ ਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  
ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਿਰਗਰਮ ਬ੍ਿਾਉਿ ਲਈ ਰਵਚਾਰ ਵੀ ਿਾਂਝ ੇਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ।  
 

ਮਾਈ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਕਟੀਵੇਟਰ (My Main Street Community Activator), ਇੱਕ ਦੋ-ਿਾਲਾ, 23.25-ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 

ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜ ੋਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ ਫਾਰ ਿਾਊਦਰਨ ਓਨਟੈਰੀਓ (Federal Economic 

Development Agency for Southern Ontario (FedDev ਓਨਟੈਰੀਓ) ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ, ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਅਰਬ੍ਨ 

ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ (Canadian Urban Institute) (CUI) ਅਤੇ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵੈਲਪਰਿ ਕਾਉਂਰਿਲ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (Economic 

Developers Council of Ontario) (EDCO) ਵੱਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਐਕਟੀਵੇਟ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ 

ਿੀਰੀਜ ਇੱਕ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਿਾਉਿ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜ ੋਆਉਿ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਵਡ-19 

(COVID-19) ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਵੱਚ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਨਵੀਆਂ ਪਬ੍ਰਲਕ ਥਾਵਾਂ 
ਰਵਖ ੇਆਉਿ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੰਰਖਆ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।    
 

ਇੰਟੀਗਰਰੇਟਡ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਪਲਾਨ ਬ੍ਾਰ ੇ 

ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਵਾਟਰਮੇਨ ਅਤੇ ਿੈਨੀਟਰੀ ਿੀਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ਦਲਿ ਲਈ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਿਾਰੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪਰਰਵਰਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਿਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਜਵੇਂ ਿਾਈਡਵਾਕਿ ਨ ੰ  ਬ੍ਦਲਿਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਚੌੜੇ 

ਕਰਨਾ, ਿੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਤਹਾ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਬ੍ਿਾਉਿਾ।  
 

https://mymainstreet.ca/activator-program
https://mymainstreet.ca/activator-program
https://downtownbramptonbia.ca/activatedowntownbrampton/
https://downtownbramptonbia.ca/activatedowntownbrampton/
https://downtownbramptonbia.ca/activatedowntownbrampton/
https://downtownbramptonbia.ca/activatedowntownbrampton/
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home
https://canurb.org/
https://canurb.org/
https://canurb.org/
https://canurb.org/
https://edco.on.ca/
https://edco.on.ca/
https://edco.on.ca/


ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨਿ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਟੀਗਰਰੇਟਡ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਪਲਾਨ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.) (Integrated Downtown Plan) (IDP) ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਿ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਿ ਰਹੱਿਾ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਨ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਰੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ 

ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ। ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਰਕ ਇਹ, ਭਰਵੱਖ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ 
ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਨਵੇਸ਼ ਰਵੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. (IDP) ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਿਧਾਂਤ, ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਰਥਰਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਮਹੱਤਵਪ ਰਿ 

ਆਰਰਥਕ ਿੰਚਾਲਕ, ਰੀਜਨਲ ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਹਬ੍ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ (Innovation District) ਦੀ ਿਰਥਤੀ ਰਵੱਚ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ - 

ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਅੱਪਗਰੇਡਿ, ਸ਼ਰਹਰੀ ਰਡਜ਼ਾਈਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਦਖਲਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਬ੍ਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/IDP ਤੇ ਜਾਓ। 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ।   
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਿਾਡੀ ਿਰਕਾਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟਿ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਮਾਈ ਮੇਨ 

ਿਟਰੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਰਹਮਾਇਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਜ ੋਅਰਜਹੀਆਂ ਇੰਿਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦੇ 

ਦੁਆਰਾ ਨੇਬ੍ਰਹੱੁਡਿ ਨ ੰ  ਨਵਾਂ ਬ੍ਿਾਉਿਗੇ, ਜ ੋਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰ ੇਲਈ ਆਰਰਥਕ ਵਾਧੇ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਿ ਲਈ, 

ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੇ, ਇਨੋਵਰੇਟਵ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋਿ।” 
- ਿਨਮਾਨਯੋਗ ਹਲੇੇਨਾ ਜਜੈੇਕ (Helena Jaczek), ਫੈਡਰਲ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਏਜੰਿੀ ਫਾਰ ਿਾਊਦਰਨ ਓਨਟੈਰੀਓ (FedDev 

ਓਨਟੈਰੀਓ) ਲਈ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ 
 

“ਿਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਕੁਆਰਲਟੀ ਅਰਬ੍ਨ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਖੇਤਰ ਬ੍ਿਾ ਕ ੇਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 
ਿਮਰੱਥਾ ਨ ੰ  ਪੁਨਰਜੀਰਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਿ ਗਰਮੀ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ , ਐਕਟੀਵੇਟ ਡਾਉਨਟਾਉਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵੱਚ ਰਹੱਿਾ ਲੈਿ ਲਈ ਿੱਦਾ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਿ ਬ੍ਾਰ ੇਆਪਿੇ ਰਵਚਾਰ ਿਾਂਝੇ ਕਰੋ ਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਡੀਆਂ ਪਬ੍ਰਲਕ ਥਾਵਾਂ ਰਵੱਚ 

ਿੁਧਾਰ ਰਕਵੇਂ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨ ੰ  ਲਾਈਵ ਰਮਊਰਜਕ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਿ ਲਈ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ੋਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਲ 

ਕਾਰਬੋ੍ਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰਵੱਚ ਪਰਰਵਰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਿ ਵਾਰਲਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਮਾਿਨ 

ਲਈ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਬ੍ਰਲਕ ਥਾਵਾਂ ਬ੍ਿਾਉਿ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੱੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ, ਇਿ ਮਹੱਤਵਪ ਰਿ ਰਨਵੇਸ਼ ਲਈ FedDev 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਿਾਉਿ ਲਈ ਿਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੋਵਡ-19 ਦੇ ਅਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲ ਰਹੇ 

ਹਨ।” 
- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵਲੈਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ 

ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 
 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਖ,ੇ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੇ 

http://www.brampton.ca/IDP
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Brampton-Watermain.aspx


ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਰਰਪਤ ਹਾਂ। ਐਕਟੀਵੇਟ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ 

ਿਮਾਰਜਕ ਿਬੰ੍ਧ ਅਤੇ ਨਾਗਰਰਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਲਈ ਮੌਰਕਆਂ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਆਰਰਥਕ ਗਤੀਰਵਧੀ ਨ ੰ  ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।” 
- ਪਾੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   

 

“ਅਿੀਂ, ਇਿ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਰਵੱਚ ਿਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨ ੰ  ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ 8 80 ਰਿਟੀਜ ਦੇ ਨਾਲ 

ਰਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਪਲੇਿਮੇਰਕੰਗ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਲ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ੇਹੱਦ 

ਉਤਿਾਰਹਤ ਹਾਂ।”  
      - ਕੈਰੀ ਲੇਹ ਪਰਰਿਵਲ (Carrie Leigh Percival), ਚੇਅਰ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ.  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ 
ਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਿ 

ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਿ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਿਾਉਿ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ 

ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਿੋ। 

8 80 Cities, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨ ਹੈ, ਰਜਿਦਾ ਰਮਸ਼ਨ, ਿਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰਿਹਤਮੰਦ, ਵੱਧ ਰਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਿਰਥਰ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਿਾਉਿ ਲਈ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਮੌਜ ਦਾ ਿਰਥਤੀ ਨ ੰ  ਚੁਿੌਤੀ ਦੇਿਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿਧਾਰਨ ਪਰੰਤ  ਪਰਭਾਵੀ ਿਵਾਲ ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਰਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੰੁਦਾ ਰਕ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 8 ਿਾਲ ਦੇ 

ਬੱ੍ਚੇ ਅਤੇ 80 ਿਾਲ ਦੇ ਬ੍ਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੰੁਦਾ? ਿਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਰਕ ਇਿ ਿਵਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਿਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਿਾਉਿ ਰਵੱਚ ਮਦਦ 

ਰਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਿਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਵੱਚ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਥਾਵਾਂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਰਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
 

The Downtown Brampton Business Improvement Area, ਕਮਰਰਸ਼ਅਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਖਾਿ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ, ਰਵਰਗਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਿੁੰਦਰ ਬ੍ਿਾਉਿ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਿਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਨ ੰ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਦਲਾਂ ਰਵੱਚ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਰਹਿ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਿਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਾ ਹੈ।  
 

Canadian Urban Institute, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਿਟੀ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਰਵੱਚ ਿਰਥਤ ਹੈ — ਰਜੱਥੇ ਪਾਲਿੀਮੇਕਰ, ਅਰਬ੍ਨ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿ, ਰਿਰਵਕ ਅਤੇ 

ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਲੀਡਰਿ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਕਟੀਰਵਿਟ ਅਤੇ ਅਕੈਡਰਮਕਿ, ਕਈ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੱਖ, ਿਾਂਝਾ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਰਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 
ਰਰਿਰਚ, ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕਹਾਿੀ ਿੁਿਾਉਿ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਿਾਡਾ ਰਮਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਿਾਉਿਾ ਹੈ ਰਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਕਰਸ਼ਕ, ਰਨਰਪੱਖ, ਰਰਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਿਰਥਰ ਸ਼ਰਹਰ 

ਬ੍ਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਾਨ ੰ , Twitter, Facebook ਅਤੇ LinkedIn ਤੇ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ।  
 

12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਨੇ, FedDev Ontario ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਫੰਰਡੰਗ ਮੌਰਕਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਾਊਦਰਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ 

ਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਿ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਾ ਬ੍ਿਾਉਿ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬ੍ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ ਰਵੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧਾ 
ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਿੀ ਨੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਊਦਰਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਰਵੱਚ ਦੇਰਖਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਇਨੋਵੇਰਟਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬ੍ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਿੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਰੀਜਨ 

ਦੀਆਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਰਵੱਚ ਆਰਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਾਡੇ pivotal projects, ਿਾਡੇ Southern Ontario Spotlight, ਅਤੇ FedDev ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ Twitter, 

Facebook, Instagram ਅਤੇ LinkedIn ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਏਜੰਿੀ ਿਾਊਦਰਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵੱਚ ਰਲਆ ਰਹੀ ਹੈ।  
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

ਰਜਆ ਬੇ੍ਨੀ (Jiya Benni)  

ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ, 8 80 ਰਿਟੀਜ  

jbenni@880cities.org  
647 800 5590 
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ਿ ਜ਼ੀ ਗਾਡਫਰੋਏ (Suzy Godefroy) 

ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਇੰਪਰ ਵਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 

Suzy.Godefroy@brampton.ca  
 

ਰਨਕ ਹੈਨਿਨ (Nick Hanson)      

ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨਿ ਲੀਡ    

ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਅਰਬ੍ਨ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ    

media@mymainstreet.ca     

 

ਮੋਰਨਕਾ ਗਰੈਨਾਡੋਿ (Monica Granados) 

ਪਰੈਿ ਿੈਕਰੇਟਰੀ, ਆਰਫਿ ਆਫ ਦਾ ਹੌਨ. ਹੇਲੇਨਾ ਜੈਜੇਕ 

ਫੈਡਰਲ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ ਫਾਰ ਿਾਊਦਰਨ ਓਨਟੈਰੀਓ  

ਲਈ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ 
monica.granados@feddevontario.gc.ca  
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