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ਸਿਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਬ੍ਜ਼ਨਿ ਮਾਇਲਿਟਨੋਜ਼ (Brampton Business Milestones) ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਪ੍ਾਰਕ ਗਤੀਸਵਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਧਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸਜੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ 

ਦਰਸਮਆਨੇ ਏਟਂਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਤਕ, 8,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਸਵਵਿਥਾ ਸਵੱਚ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ 
ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਮੀਲ-ਪੱ੍ਥਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਛਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਨਮਾਸਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਬ੍ਜ਼ਨਿ ਮਾਇਲਿਟੋਨ (ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਮੀਲ-ਪੱ੍ਥਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 25, 50, 75, 100 ਤੇ 100+ ਿਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਵਰਹੇਗੂੰ ਢਾਂ ਦਾ 

ਿ ਚਕ ਹੈ। ਇਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਨਾਲ ਿਨਮਾਸਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀਰਵਾਰ 29 ਿਤੂੰਬ੍ਰ, 2016 ਨ ੂੰ  ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸਵਖੇ ਿਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ 

10 ਵਜੇ ਤਕ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਕੂੰ ਿਰਵਟੋਰੀ (City Hall Conservatory) ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਖਾਿ ਿੁਆਗਤ ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਿੱਦਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2015 ਸਵੱਚ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸਵਖੇ ਇੱਕ ਿੁਆਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ ਸਜੱਥੇ 28 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਨਮਾਸਨਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। ਇੱਕ 

ਿੁਰਖੀ ਸਵੱਚ ਸਜਮ ਹਾਰਮਿਵਰਥ (Jim Harmsworth) ਨ ੂੰ , ਪ੍ਰਸਤਸ਼ਸਿਤ ਡਾਊਨਟਾਉਨ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ, ਹਾਰਮਿਵਰਥ 

ਡੈਕੋਰੇਸਟੂੰ ਗ ਿੈਂਟਰ (Harmsworth Decorating Centre) ਲਈ 125 ਿਾਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨ ੂੰ  ਿਨਮਾਸਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸਖਆ ਸਗਆ।  

2015 ਸਵੱਚ ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ ਿਾਰੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਬ੍ਜ਼ਨਿ ਵਰਚੁਅਲ ਵਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਵਾਲੀ ਕਾਲਪ੍ਸਨਕ ਦੀਵਾਰ) 'ਤੇ 
ਿਨਮਾਸਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਹਰ ਿਾਲ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜੇ ਤੁਿੀਂ 25, 50, 75, 100 ਜਾਂ 100+ ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਵੱਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ edo@brampton.ca 'ਤੇ ਿੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੱਿੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਲੀ ਸਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪ੍ਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵੱਚ ਖਸੋਲਹਆ ਸਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਿਸਵਕ ਹਿੋਸਪ੍ਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਸਹੱਿਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 

 

 ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪ੍ਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca    

http://www.brampton.ca/EN/Business/edo/Pages/BusinessMilestones.aspx
mailto:edo@brampton.ca
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton

