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ਰਿਟੀ ਨੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਿਵੇਾ ਿਮੀਰਿਆ ਰਰਲੀਜ ਕੀਤੀ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਤੀ ਤਰੌ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ  
ਪਰਬੰ੍ਰਿਤ ਅਤ ੇਭਰਵਿੱ ਿ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (30 ਮਈ, 2019) – ਇਿ ਹਫ਼ਤ ੇਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ (Committee of Council) ਰਵਿੱ ਚ, ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. (KPMG) ਨੇ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਿੇਵਾ ਿਮੀਰਿਆ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 

ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਨੇ ਦਿੱ ਰਿਆ: “ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਰਵਿੱ ਤੀ ਪਿੱਿਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਬੰ੍ਰਿਤ ਿੰਗਠਨ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਨੇ ਇਿ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱ ਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਰਵਿੱ ਿੀ ਮੌਕ ੇਲਈ ਰਤਆਰ ਰਹੇ। ਇਿਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟੀ, ਿੇਵਾ ਰਿਲੀਵਰੀ ਦ ੇਕਈ ਿੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਲੀਿਰ ਹੈ।” 

ਰਨਸ਼ਕਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਰਿਾਇਆ ਰਕ ਰਿਟੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਦ ੇਿੰਦਰਭ ਰਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਿਟਾਫ ਪਿੱਿਰ ਤ ੇਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੀਆ 

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, “ਪਰਤੀ ਰਵਅਕਤੀ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਫੈਿਰਲਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਿਮੂਹ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਿਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ। ਇਿੇ 

ਤਰਹਾਂ, ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਅਤੇ ਰਵਕਾਿ ਿਬੰ੍ਿੀ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਔਿਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘਿੱਟ ਹਨ।”  

ਅਿੱਗੇ, ਰਿਟੀ ਅਰਜਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਿੇਵਾ ਮਾਿਲਾਂ, ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂ ਰਿੰਗ ਰਵਿੀਆਂ, ਜੋ ਿੰਗਠਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਪਿੱਿਰ ਦੀ ਿੇਵਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਰਰਹਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਦੀਆਂ 
ਰਿਫ਼ਾਰਰਸ਼ਾਂ ਤ ੇਇਿੱਕ ਿੂੰ ਘੀ ਿਮੀਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। 

ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਫਾਿੱਲੋ-ਅਪ ਰਰਪੋਰਟ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤਿੱਕ ਦੀ ਿਮਾਂ ਿੀਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. (KPMG) ਔਰਿਟ, ਟੈਕਿ, ਐਿਵਾਈਜਰੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਲੀਿਰ ਹੈ। ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਦੇਸ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 

ਰਵਿੱ ਚ ਕਲਾਈਟਂਾਂ ਦ ੇਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤ ੇਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਿਾ ਰਵਿੱ ਚ 40 ਿਥਾਨਾਂ ਤ ੇਿੰਚਾਲਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰਮ ਦ ੇ700 ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ 6,500 ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੈਨੇਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਕਈ ਉੱਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਲਾਭ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਿੰਗਠਨਾਂ 
ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਅਿੀਂ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤ ੇਰਵਆਪਕ ਰਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟੈਕਿਾਂ, ਜੋ ਇਿ ਕਾਉਂਰਿਲ ਟਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਰਿੱਿਣ ਦ ੇਮੌਰਕਆਂ ਲਈ 

ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਪਰਭਾਵੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤ ੇਰਿਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਾਹਰੀ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 
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ਰਮਊਰਨਰਿਪਲ ਿੇਵਾ ਰਿਲੀਵਰੀ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਲੀਿਰਰਸ਼ਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਿੱਚਤਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ੇਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਰਕਆਂ 
ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। ਇਿ ਰਵਿੱ ਚ ਉਿ ਰਿਟੀ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਉੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਿਟਾਫ ਹੈ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਿੇਵਾ 
ਰਦੰਦੇ ਹਨ। ਿਾਿੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਿੰਪੰਨ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤ ੇਰਿਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਰਕ ਰਵਚਾਰੇ ਗਏ ਮੌਕ ੇਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ 
ਪਰਭਾਵੀ ਿੇਵਾ ਉੱਤਮਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਿੰਦਰਭ ਰਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗੇ ਵਿਣ ਦ ੇਚੌਕਿ ਰਿਤੇ ਦਾ ਿੰਕੇਤ ਰਦੰਦੇ ਹਨ।” 

- ਜੋ ਰਪਟਾਰੀ (Joe Pittari), ਐਕਰਟੰਗ ਚੀਫ ਐਿਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਿਰ 
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ਕਨੇੈਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਿਆਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਿ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਿ ੇਨਾਲ 

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

 

ਮੀਿੀਆ ਿੰਪਰਕ  
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