
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      
 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਕਲੋੀਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਿ ਰ ਿੱ ਚ 35,000 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਿਾਮ੍ਹਣ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 

 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (30 ਜ ਨ, 2022) – ਰਪਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਟੋਰੋਂਟੋ (Toronto) ਰ ਿੱ ਚ ਕਲੋੀਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਿ (Collision 

Conference) ਰ ਿੱ ਚ 130 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, 35,000 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਉੱਦਮ੍ੀਆਂ, ਿਟਾਰਟ-ਅਪਿ ਅਤੇ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਰ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੋਲਡ-ਆਊਟ ਕਾਨਫਰੰਿ 

ਰ ਿੱ ਚ, ਦੋ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਿਾਲਾਂ ਦੇ, ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕ ਇਕਿੱਠ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ ਥ ਨੇ ਰਤੰਨ ਰਦਨਾਂ ਤਿੱਕ ਹਜਾਰਾਂ ਆਉਣ  ਾਰਲਆਂ (ਰ ਜੀਟਰਿ) ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਰਜਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮ੍ਲ ਹਨ, ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰ੍ਤਰੀ ਅਤੇ 

ਿਪੋਰਟਿ ਅਤੇ ਮ੍ੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ। ਇਿਨੇ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ (Innovation District) ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਟਂਰਪਰੀਨਰ 

ਿੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre), BHive ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (BHive Brampton), ਅਲਟੀਰਟਊਡ ਐਕਿਲਰੇਟਰ (Altitude 

Accelerator), ਦ ਫਾਊਂਡਰ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ (The Founder Institute), ਅਲਗੋਮ੍ਾ ਯ ਨੀ ਰਰਿਟੀ (Algoma University), ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ 

(Sheridan College), ਰੋਜਰਿ ਿਾਇਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਿਟ (Rogers Cybersecure Catalyst), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੈਂਚਰ ਜੋਨ (Brampton 

Venture Zone) ਅਤੇ ਖਾਿ ਮ੍ਰਹਮ੍ਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੈਟਮੈ੍ਨ (Brampton Batman) ਨ ੰ  ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। 

ਿਟਾਰਟ-ਅਪਿ, ਉੱਦਮ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮ੍ਉਰਨਟੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮ੍ਜਬ੍ ਤ ਈਕਰੋਿਿਟਮ੍ ਬ੍ਣਾਉਣ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਕੋਨੋਰਮ੍ਕ 

ਰਡ ਲੈਪਮ੍ੈਂਟ (Brampton Economic Development) ਨੇ, ਉੱਚ ਕਆੁਰਲਟੀ ਲੀਡਿ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਮੌ੍ਜ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਰਸ਼ਰਤਆਂ ਨ ੰ  ਮ੍ਜਬ੍ ਤ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਔਟਂਰਪਰੀਨਰਰਸ਼ਪ ਦੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ੍ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਮ੍, ਿੈਂਕੜੇ 
ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਟਾਰਟ-ਅਪਿ,  ੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰਮ੍ਾਂ, ਏਜਂਲਿ ਅਤੇ ਰਨ ੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋ ਸ਼ੇਨ 

ਰਡਿਰਟਰਕਟ (Brampton Innovation District) ਰ ਖ ੇਆਉਣ ਦਾ ਿਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ – ਰਜਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਰਬ੍ੋਤਮ੍ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰ੍ਗ ਨਾਲ 

ਜੁੜਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਦਲਚਿਪੀ ਰਦਖਾਈ ਹੈ।  

 ੰਨ-ਿੁ ੰਨਤਾ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮ੍ ਲੀਅਤ ਦੇ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦੇ ਰਹਿੱ ਿੇ  ਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਕੋਨੋਰਮ੍ਕ ਰਡ ਲੈਪਮ੍ੈਂਟ ਨੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਿ ਦੇ 
ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ੍ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 362 ਬ੍ਲੈਕ ਔਟਂਰਪਰੀਨਰਿ ਅਤੇ ਯ ਥ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਿ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮ੍ਲ 

ਹੋਣ, ਉਿਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਿ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੰਪਲੀਮ੍ੈਂਟਰੀ ਰਟਕਟਾਂ ਿਪਾਂਿਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਟੀ ਨੇ ਕਲੋੀਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮ੍ਲ ਹਣੋ  ਾਲੇ, 

ਨੌਜ ਾਨ ਬ੍ਲੈਕ ਔਟਂਰਪਰੀਨਰਿ ਅਤੇ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਲਈ, ਰਬ੍ਲਡ ਬ੍ਲੈਕ ਕੈਨੇਡਾ (Build Black Canada) ਦੇ ਨ ੈੱਟ ਰਰਕੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 

ਰਰਿੈਪਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ  ੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।   

ਰਿਟੀ ਇਕਿੱਲੀ ਅਰਜਹੀ ਰਮ੍ਊਰਨਰਿਪਲਟੀ ਿੀ, ਰਜਿਨੇ ਕਲੋੀਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ੍ ਰ ਿੱ ਚ ਆਯਰੋਜਤ ਅਫਰੀਕਾ ਡੇ (Africa Day) ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਰਲਆ – ਇਹ ਇਿੱਕ 

ਕਾਰਜਕਰਮ੍ ਿੀ, ਰਜਿਦੀ ਮੇ੍ਜਬ੍ਾਨੀ ਬ੍ੀ.ਕ.ੇਆਰ. ਕੈਪੀਟਲ (BKR Capital), ਟੈਕਿਟਾਰਿ (TechStars) ਅਤੇ ਡਰੀਮ੍ ਲੀਗੇਿੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Dream 

Legacy Foundation)  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਰ ਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਟੌਪ ਿਟਾਰਟ-ਅਪਿ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮ੍ਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। 



 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਦੇ 15 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਿਟਾਰਟ-ਅਪਿ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਰ ਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌ੍ਕਾ ਰਮ੍ਰਲਆ ਿੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਨਫਰੰਿ ਰ ਿੱ ਚ 

ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬ੍ ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ ਥ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਰਤਭਾ ਰ ਕਾਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ  ੀ ਮੇ੍ਜਬ੍ਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਰਜਿ 

ਰ ਿੱ ਚ ਲਾਈ  ਰਬੋ੍ੋਰਟਕਿ ਡੈਮੋ੍ਨਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ, ਰਜਿਦੀ ਅਗ ਾਈ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਡ ਾਂਿਡ ਮੈ੍ਨਯ ਫੈਕਚਰਰੰਗ ਐਡਂ 

ਰਡਜਾਈਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਿ (Centre for Advanced Manufacturing and Design Technologies)  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਿਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਅਲਗੋਮ੍ਾ ਯ ਨੀ ਰਰਿਟੀ ਦੇ ਨ ੇਂ ਈਿਪੋਰਟਿ (Esports) ਪਰੋਗਰਾਮ੍ ਦਾ ਿਪੌਟਲਾਈਟ  ੀ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।   

ਕਲੋੀਸ਼ਨ ਬ੍ਾਰ ੇ 

ਕੋਲੀਸ਼ਨ (Collision), ਉੱਤਰੀ ਅਮ੍ਰੀਕਾ (North America) ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ  ਧ ਰਹੀ ਟੈਕ ਕਾਨਫਰੰਿ ਹੈ, ਇਹ “ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ 
 ਧੀਆ ਿਪੀਕਰਾਂ”, ਟੈਕ ਦੀਆਂ ਮੁ੍ਿੱ ਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੌਪ ਮ੍ੀਡੀਆ ਨ ੰ  ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥੀ  ਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮ੍ਕ 

ਰਡ ਲੈਪਮ੍ੈਂਟ ਆਰਫਿ (Economic Development Office) ਟੀਮ੍ ਨੇ, ਆਪਣ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ (Brampton Innovation 

District) ਦੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਿ ਮ੍ਰਹਮ੍ਾਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੈਟਮੈ੍ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮ੍ਲ ਕ ੇਇਕਿੱ ਠੇ, ਗਲੋਬ੍ਲ ਕਾਰਜਕਰਮ੍ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਰਲਆ ਹੈ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋ ਸ਼ੇਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਬ੍ਾਰ ੇ 

ਰਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮ੍ੀ ਈਕਰੋਿਿਟਮ੍ ਬ੍ਣਾ ਕ,ੇ ਆਪਣੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਰਨਰਮ੍ਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਆਰਰਥਕ 

ਿਮ੍ਰਿੱਥਾ ਦਾ  ਿੱਧ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ (Brampton Innovation District)  

 

ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਦਾ ਿਪਸ਼ਟ ਰਧਆਨ, ਿਟਾਰਟ-ਅਪ ਿਕਰੇਲੰਗ, ਰਨ ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਰਤਭਾ ਰ ਕਾਿ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਦਮ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਨ ੇਂ 
ਕਾਰਬੋ੍ਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨ ੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ, ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ 

 ਿੀਲੇ  ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2019 ਰ ਿੱ ਚ ਿਮ੍ਝੌਤ ੇਸ਼ੁਰ  ਕਰਕੇ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਰ ਿੱ ਚ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਦੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦੇ 

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਨ ੇਸ਼ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ, ਲਗਭਗ 55.2 ਰਮ੍ਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ  ਾਧ  ਰਨ ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 20.5 ਰਮ੍ਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਨ ੇਸ਼ ਲਈ 

 ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.bramptoninnovationdistrict.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਰਿਟੀ ਦਾ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ  ੀਡੀਓ 

(Innovation District video) ਦੇਖੋ।  

ਹ ਾਲੇ 

“ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਰ ਿੱ ਚ ਟੌਪ ਟੈਕ ਕਾਨਫਰੰਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ, ਜ ੋਲੋਕਾਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰ ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ  ਿੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਲਆਉਂਦੀ 
ਹੈ। ਮੈ੍ਨ ੰ  ਰਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋੀਸ਼ਨ ਰ ਖ ੇਿਾਡੀ ਇਕੋਨੋਰਮ੍ਕ ਰਡ ਲੈਪਮ੍ੈਂਟ ਟੀਮ੍ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਿਨਮ੍ਾਨ ਰਮ੍ਰਲਆ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁ੍ਿੱ ਖ ਥਾਂ ਹੈ। ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਰੋਮ੍ਾਂਚਕ ਪਰਰ ਰਤਨ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮ੍ਲ ਕ ੇਇਕਿੱ ਠੇ ਅਿੀਂ, ਿਾਡੇ 

ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ  ਿੱ ਡੇ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਔਟਂਰਪਰੀਨਰਿ ਅਤੇ ਿਟਾਰਟ-ਅਪਿ ਦੇ ਿੰਪੰਨ ਹੋਣ  ਾਿਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ  ਿੀਰਲਆਂ  ਾਲਾ ਮੌ੍ਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਰਮ੍ਲ ਕ ੇਇਕਿੱ ਠੇ ਅਿੀਂ, ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ  ਾਿਤੇ ਇਿੱਕ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਿਿਟਮ੍ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਿਾਡੀ ਇਕੋਨੋਰਮ੍ਕ 

ਰਡ ਲੈਪਮ੍ੈਂਟ ਟੀਮ੍ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਪਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਕਲੋੀਸ਼ਨ ਰ ਿੱਚ 35,000 ਗਲੋਬ੍ਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਿਾਮ੍ਹਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcollisionconf.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AgNTUT4%2FxaDq03sAUbI4p3vMuagDEBakBY69aXXpfZ4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178971944447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o0nWpIIQ9ckvr4LuTr35H8Ti20doSLYVNRBquAB%2Fz9o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178971944447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o0nWpIIQ9ckvr4LuTr35H8Ti20doSLYVNRBquAB%2Fz9o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178971944447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o0nWpIIQ9ckvr4LuTr35H8Ti20doSLYVNRBquAB%2Fz9o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Fwp-content%2Fthemes%2Finvestbrampton%2Fvideo%2FBRAMPTON-innovation-district.mp4&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178972100671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XNEuuMNlglCnAOCdSKvHiwBPL9tdAB%2FEcmD81TZy3Eo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Fwp-content%2Fthemes%2Finvestbrampton%2Fvideo%2FBRAMPTON-innovation-district.mp4&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178972100671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XNEuuMNlglCnAOCdSKvHiwBPL9tdAB%2FEcmD81TZy3Eo%3D&reserved=0


 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮ੍ਤਲਬ੍ ਹੈ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰ, ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਡੀ ਕਰਮ੍ਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ  ਿੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬ੍ਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੜੋ ਕ ੇਰਿੱਖਣ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਮ੍ਾਰਰਟਨ ਮੇ੍ਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮ੍ਕ ਰਡ ੈਲਪਮ੍ੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਿਾਡਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਕੋਨੋਰਮ੍ਕ ਰਡ ੈਲਪਮ੍ੈਂਟ ਆਰਫਿ ਲਗਾਤਾਰ, ਿਾਡੀ ਿਮੁ੍ਿੱ ਚੀ ਕਰਮ੍ਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ  ਾਿਤੇ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ 

ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਿਾਡੀ ਟੀਮ੍ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਿ ਰ ਿੱਚ, 

ਿੋਲਡ ਆਉਟ, ਗਲੋਬ੍ਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਿਾਮ੍ਹਣ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਅਿੀਂ ਇਹ ਰਿਿੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਿੱਕ ਮੁ੍ਿੱ ਖ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ਜੇੋੜ ਿਰਥਤੀ ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮ੍ਰਰਪਤ ਹਾਂ।” 

- ਕਲੇਅਰ ਬ੍ਾਰਨੇਟ (Clare Barnett), ਡਾਇਰਕੈਟਰ, ਇਕੋਨੋਰਮ੍ਕ ਰਡ ਲੈਪਮ੍ੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ੍ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰ੍ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਮ੍ੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮ੍ਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮ੍ੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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