
 

 

 
 

15 ਸਤੰਬਰ, 2017 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬੋਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੀਲਪੱਥਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹ ੇਹੋ? 

ਬਰੈਂਪਟਨ – ਓਨਟੈਰੀਓ-  ਬੁੱ ਧਵਾਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਇਕੋਨੋਮਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ ਮਡਪਾਰਟਮੈਂਟ (Economic Development and 

Culture Department) ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਮਹਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਮਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਤਾ 
ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਬਜਨਸ ਮਾਈਲਸਟੋਨ (Business Milestone) ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਸਮਾਲ ਮਬਜਨਸ ਮੰਥ (Small Business Month) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ ਮਥਏਟਰ (Rose Theatre) ਮਵਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਮਿਆਚਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਇਸਦੀ ਮੱੁਖ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੱਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 10 
ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ) ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਮਵੱਚ ਵੱਧ ਸਥਾਪਤ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਰਮਸ਼ਪ (ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ) ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਮਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
  

2015 ਤੋਂ, ਮਸਟੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਮਵੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਡਮੇਵਸ ਵੈੈੱਬ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. (Davis 

Webb LLP), ਜੋ ਮਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮਵੱਚ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਮਸੱਧ ਲਾਅ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਮੀਲਪੱਥਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 
ਮਨਾਇਆ।  
 

“ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਹਰ ਮਵੱਚ ਮਵਰਸੇ ਦੇ ਮਬਲਡਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਇਕੋਨੋਮਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ (Economic 

Development and Culture) ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ ਬੋਮਨ (Jeff Bowman) ਨੇ ਮਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਕਹਾ, “ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਅਨੋਖੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ) ਨੰੂ ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 
ਸਨਮਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਮਦਦ ਮਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।” 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਮਆਨੇ ਐਟਂਰਪਰਾਈਮਜਸ ਤੱਕ, ਲਗਿਗ 9,000 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਮਵਵਸਾਇਕ ਗਤੀਮਵਧੀ ਦਾ ਵਧਦਾ-ਫੁੱ ਲਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਮਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੀਲਪੱਥਰ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਨਮਾਮਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 50, 60, 70, 80, 90 ਜਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੀਲਪੱਥਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ! ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਐਡਂਰੀਆ ਮਵਲੀਅਮਸ (Andrea Williams) ਨੰੂ 905.874.3577 'ਤੇ ਜਾਂ edo@brampton.ca 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਮਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਵੱਖ ਲਈ ਮਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਮਕ ਸਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਮਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਵਮਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਵਸ਼ਵ-ਮਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਵੱਚ ਸਮਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਮਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਮਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮਵੱਚ ਮਾਣ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਜਹਾ ਜੁਮੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਮਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਮਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਮਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਮਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

