
 

 

 
 اجراء فوری برائے

 

 RIC منتقلی میں برامپٹن ٹأون ڈأون کی سنٹر 
 ہے رہی بنا بہتر کو ڈسٹرکٹ انوویشن ہوئے بڑھتے کے سٹی

  
 انوویشن برامپٹن کی سنٹر (RIC) زیشنکمرشالئ انوویشن ریسرچ نے کونسل سٹی برامپٹن کو فروری 5 – (2020 فروری 28) آن برامپٹن،
 تین کے کرنے مدد میں منتقلی میں برامپٹن ٹأون ڈأون کی سنٹر RIC نے سٹی ۔تھی دی منظوری کی فنڈنگ لیے کے منتقلی میں ڈسٹرکٹ
 میں ٹأون ڈأون میں مہینے کے اپریل سال اس سنٹر RIC ہے۔ لیا کر معاہدہ کا کرنے فراہم رقم کی تک 100,000$ سال فی لیے کے سالوں

 گا۔ کھولے دروازے اپنے پر جگہ مجوزہ نئی اپنی پر سٹریٹ جارج 6
  

 ضروری تمام لیے کے بنانے ممکن کو ڈسٹرکٹ انوویشن مضبوط ایسے ایک برامپٹن لیے، کے ہونے کن مقابلہ میں کوریڈور انوویشن
 ہوں۔ دستیاب وسائل لیے کے کرنے فراہم معاونت پر مرحلے ہر کے سفر کے ان کو انٹرپرینیوئرز پاس کے جس ہے، رہا کر اقدامات

  
RIC ،ایک میں ڈسٹرکٹ انوویشن کے برامپٹن ہے، اکرت مدد میں پہنچانے تک درجے گلےا کو کاروباروں اپنے کو انٹرپرینیوئرز جو سنٹر 
 ہیں: شامل ذیل درج میں جس ہے، اضافہ اہم

 کیٹالسٹ سیکیور سائبر راجرز 
 جگہ( کی کرنے کام مشترکہ اور سازی تصّور) سنٹر انٹرپرینیوئر برامپٹن 
 انکیوبیٹر( اپ )اسٹارٹ زون انوویشن برامپٹن-ریئرسن 
 انوویشن فار سنٹر 
 RIC انکیوبیٹر( اپ )سکیل سنٹر 

  
RIC یہ ہے۔ مرکوز پر اپس سٹارٹ ویئر سافٹ اور ہارڈویئر مینوفیکچرنگ، ایڈوانسڈ ٹیک، کلین جو ہے، انکیوبیٹر ٹیکنالوجی ایک 

 تک جگہ کی انکیوبیٹر کو کمپنیوں نیکلٹیک مستحکم اور اپس سٹارٹ انٹرپرینیوئرز، ایسے اور خدمات لیے کے کرنے شروع کو کاروباروں
برامپٹن کی  ہوں۔ یچاہت النا میں مارکیٹ جلد کو روںکاروبا اپنے اور ہوں یچاہت کرنا آغاز کا بڑھوتری یاپن جو ہے، کرتا فراہم رسائی

 سنٹر کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، جس کے دوران کئی ایسے اقدامات پر اشتراک کیا گیا RICاکنامک ڈیولپمنٹ ٹیم نے کئی سالوں سے 
 600سنٹر نے  RIC، جو برامپٹن میں جدت اور انٹرپرینیوئرل نیٹ ورکس کو معاونت فراہم کرتے ہیں۔ پچھلے چار سالوں کے دوران، ہے

پیدا کرنے میں  مالزمتیں 1,642ملین اور  97ملین حاصل کرنے، آمدنی کی مد میں $ 110سے زائد فعال کالئنٹس کو فنڈنگ کی مد میں $
 دی ہے۔ امداد

  
 سائبراور  زون انوویشن ریئرسنسنٹر کا اضافہ ڈأون ٹأون برامپٹن کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں  RICن کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں برامپٹ

 کے اعالن کے بعد ہو رہا ہے۔ ایکسلریٹر سیکورٹی
 

 اسکیل کینیڈین الیو رکھنے تعلق سے شعبوں متعلقہ اور سیکورٹی سائبر ایکسلریٹر سائبر کیٹالسٹ برامپٹن واال، کھلنے میں بہار موسم اس
 ویکا   سیکورٹی سائبر کے کینیڈا کے کر فراہم ٹولز لیے کے ہونے کامیاب اور پھولنے پھلنے پر سطح االقوامی بین اور قومی کو کمپنیوں اپ

 گا۔ کرے فراہم معاونت کو سسٹم
  

 گیا بنایا تحت کے ورک نیٹ زون یافتہ رتشہ عالمی کے یونیورسٹی ریئرسن کو زون انوویشن برامپٹن والے چلنے میں قیادت کی ریئرسن
 انکیوبیٹڈ کی مراحل ابتدائی کو اپس اسٹارٹ اور کرنے شروع کو پراجیکٹس سوچنے، کو لوگوں اسے ہے۔ مربوط ساتھ کے اس اور ہے

 کھلے میں آغاز کے 2020 میں برامپٹن یہ ہے۔ گیا بنایا لیے کے دینے مدد میں کرنے تبدیل میں کاروباروں کامیاب مستحکم سے کمپنیوں
 ۔گا
  
 

 اقتباسات
  

ان کے ساتھ طویل مدتی مثبت تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اپنے  ہم کام کیا ہے اورمل کر سنٹر کے ساتھ بڑے پیمانے پر  RIC"سٹی نے ماضی میں 
انوویشن ایکو سسٹم کو بہتر بناتے ہوئے ان کے ساتھ شراکت داری کرنے پر انتہائی پرجوش ہیں۔ ان کے ساتھ اور اپنے دیگر شراکت داروں 

اور کاروباروں کو ان کے سفر کے ہر حصے کے ساتھ مل کر ہم ایک مضبوط انوویشن ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں، جو ہمیں اپنے انٹرپرینیوئرز 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/688
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/684
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/684
http://www.ryerson.ca/zone-learning/zones/


 

 

خصوًصا ہمارے انٹرپرینیوئرز اور  –میں معاونت فراہم کرنے میں مدد دے گا۔ یہ شراکت داری تمام متعلقہ افراد کے لیے ایک جیت ہے 
 سنٹر کو خوش آمدید!" RICکاروباری مالکان کے لیے۔ 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -
  
"RIC  سنٹر میں ہماری سرمایہ کاری کونسل کے اس دور کی اس ترجیح کے حوالے سے کلیدی حیثیت رکھتی ہے کہ مواقع کا ایک شہر

 ۔"گی کے لیے برامپٹن میں کشش پیدا کی جائے مالزمتوںاور کاروباروں، انٹرپرینیوئرز اور  گا بنایا جائے
  چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن؛ وائس 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز  -

 
انوویشن کوریڈور میں ہمارے مرکزی مقام کے ساتھ، برامپٹن جدت میں ایک عالمی رہنما بننے کے ہدف کے ساتھ اپنے جدت کے ماحول "

ہ بنانے کے لیے شراکت داریاں قائم کو ترقی دے رہا ہے۔ ہمارا عملہ برامپٹن کو انٹرپرینیوئرز اور کاروباروں کے لیے ایک بہترین جگ
 کرنے اور ضروری حاالت پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔"

 برامپٹن آف سٹی آفیسر، ایڈمنسٹریٹو چیف بیرک، ڈیوڈ -
 

 بہتر ایک ذریعے کے کام اپنے ساتھ کے برامپٹن دوران کے سالوں کچھ پچھلے نے ہم ہیں۔ خوشی انتہائی پر ہونے منتقل میں برامپٹن "ہم
 ٹأون ڈأون ہیں۔ رہے ہو مستحکم پر جگہ نئی اپنی ہم جبکہ ہیں، پرجوش سے حوالے کے مواقع نئے کئی اپنے ہم اور ہے کیا پیدا تعلق

 لیے کے بننے حصہ کا نظام کے جدت والے پھولنے پھلنے پر یہاں ہم اور ہے موجود – زندگی ایک – توانائی بہترین یکا میں برامپٹن
 ہیں۔" پرعزم
 سنٹر RIC ڈائریکٹر، ایگزیکٹو بینکس، پیم -

  
"RIC پالن انکیوبیٹر کا سنٹر B2B سافٹ صرف جو ہے، کردہ تیار طرح اچھی لیے کے کاروباروں ایسے ساتھ ہی ساتھ اور کاروباروں 

 کی بڑھوتری اور ماڈل کاروباری وسیع زیادہ لیے کے جن ،ہے بھی حامل کا مصنوعات پیچیدہ زیادہ ایسے بلکہ ہے نہیں ہی لیے کے ویئر
 ہے۔" ضرورت کی عملی حکمت
 ہوا۔ اضافہ %300 میں سالوں 2 میں آمدنی کی جن کالئنٹ، سابقہ کے انکیوبیٹر RIC بانی؛ مشترکہ کے AOMS المحمد، حامد -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز کاروباروں کا گھر ہے۔  70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر 

 ید جانیں۔پر مز www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca|3426 -874-905 
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