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Laroop Digital (ਲੈਰਪੂ ਡਿਜੀਟਲ) – ਇੱਕ ਢ ੱ ਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰੂੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਬੋਾਰ ਡਿਆਰ ਕਰਨਾ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਡਵਖ ੇਡਿਡਲਆ ਫਕੋਸ 

 

ਨੌ ਸਾਲ ਿੱਕ ਿਾਰਕੀਡਟਿੰਗ੍ ਇਿੰਿਸਟਰੀ ਡਵੱਚ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਿਾਹਰ ਦੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਕਿੰ ਿ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਵਦੀਪ ਪ ਰੀ (Lovedeep 

Puri) ਨੂਿੰ  ਅਡਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਡਕ ਨੌ-ਿੋਂ-ਪਿੰਜ ਵਜੇ ਿੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਲਵਦੀਪ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬਿੰ ਧੀ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਿਲ ਡਵੱਚ ਡਲਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 
ਛੱਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ। ਕ ਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੰ ਿਾਂ ਦਾ ਯਿਨ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢ ੱ ਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਿੀ। 
ਲਵਦੀਪ ਨੇ ਦੱਡਸਆ, “ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਡਖਆ ਡਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਢ ੱ ਕਵੀਆਂ ਕੀਿਿਾਂ 'ਿ,ੇ ਚਿੰਗ੍ੀ ਡਕਸਿ ਦੀਆਂ ਵੈਬ ਿੈਵਲੈਪਿੈਂਟ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।” 
 

ਇਹ Laroop Digital (ਲੈਰੂਪ ਡਿਜੀਟਲ) ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਿ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਡਜਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਹ ਣ ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ-ਰਡਜਸਟਰਿ ਗ੍ਲੋਬਲ 
ਕਿੰ ਪਨੀ ਬਣ ਡਗ੍ਆ ਹੈ। ਲਵਦੀਪ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ (ਫ ਲ-ਟਾਈਿ) ਿੈਵਲੈਪਰ ਅਿੇ ਦ ਨੀਆਭਰ ਡਵੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਲਾਈਟਂਾਂ ਲਈ 
ਖਰਚ ਨੂਿੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਿੇ ਸਿਾਂ ਅਿੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਕਿੰ ਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਡਸਆ, “ਸਾਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾੱਿਲ ਦਾ ਪਰਡਕਡਰਆ 
'ਿੇ ਇੱਕ ਿਜ਼ਬੂਿ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂਿੰ  ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਡਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਿੇ ਲਾਗ੍ਿ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਡਨਯਿੰਿਡਰਿ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।” 
 

ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਡਹਲਾਂ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ, ਲਵਦੀਪ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰ ਪਨੀ (Starter Company) ਿੋਂ 
ਪਰਭਾਡਵਿ ਹੋਏ, ਜੋ ਡਕ ਇੱਕ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਡਸ਼ਪ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਹੈ, ਡਜਸਦੀ ਫਿੰ ਡਿਿੰ ਗ੍ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੂਥ ਜੌਬਸ ਸਟਰੈਟਜੀ (ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 
ਨੌਕਰੀ ਸਬਿੰ ਧੀ ਕਾਰਜਨੀਿੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸਨੂਿੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) 
ਡਜਹੇ ਖੇਿਰੀ ਜਾਂ ਡਿਉਡਨਡਸਪਲ ਆਡਫਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਿੇ ਸਟਾਰਟਰ ਕਿੰ ਪਨੀ (Starter Company) ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਡਹਯੋਗ੍ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਿੀ,” 
ਲਵਦੀਪ ਨੇ ਡਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ੍ੇ ਡਕਹਾ, “ਿੈਂ ਸੱਚਿ ੱ ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੋਜਨਾ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਿੇ ਕੀਿਿ 
ਿਾੱਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਿਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” 
 

Laroop Digital ਨੇ ਇੱਕ ਿ ੱ ਖ ਪਿੰਨਾ ਿ ੜ- ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਿੱਕ ਪਹ ਿੰ ਚ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਾਈਟਂ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ 
ਯਿਨ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੂਪਾਂਿਰਣ ਦਰ ਲਗ੍ਭਗ੍ 50 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਹੋ ਗ੍ਈ। ਲਵਦੀਪ ਨੇ ਦੱਡਸਆ, “ਲਗ੍ਭਗ੍ ਉਸ ਹਰੇਕ ਗ੍ਾਹਕ ਨੇ ਸਾਿੇ ਕਿੰ ਿ 'ਿੇ 
ਸਾਨੂਿੰ  ਵਧੀਆ ਸਿੀਡਖਆ ਡਦੱਿੀ, ਡਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰ ਿ ਕੀਿਾ ਸੀ।” 
 

ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਿੇ ਵਧੀਆ ਡਕਸਿ ਦੇ ਉਿਪਾਦ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਈਟਂ ਬੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਿੇ ਉਸ ਡਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ ਅਿੇ ਉਸ ਵਾਧੇ ਨੂਿੰ  ਕੈਨੇਿਾ ਡਵੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਰਦਾਿਾ ਅਿੇ ਡਿਜੀਟਲ ਿਾਰਕੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਇੱਕ ਪਰਿ ੱ ਖ 
ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਵੱਚ ਡਲਆਉਣ ਲਈ ਵਰਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਅਿੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹ ਣ ਲਵਦੀਪ ਲਈ ਆਪਸ ਡਵੱਚ ਗ੍ ਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਟਂ 
ਬੇਸ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕ ਸ਼ਲਿਾਵਾਂ ਅਿੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ 
ਸੈਂਟਰ ਅਿੇ ਸਟਾਰਟਰ ਕਿੰ ਪਨੀ (Starter Company) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬਿੰ ਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਵਕਡਸਿ ਕੀਿੇ ਸਬਿੰ ਧਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕੀਿੀ। ਉਹ ਇਸਨੂਿੰ  



 Matte Story | October 4 

 

 

ਵਾਪਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਡਕਉਂਡਕ ਉਹ ਹ ਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਉੱਚ ਅਕਾਂਖੀ ਉਦਯੋਗ੍ਪਿੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਿਾਰਕੀਡਟਿੰਗ੍ ਅਿੇ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 
'ਿੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਿੇ ਸੈਿੀਨਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
  

ਸਟਾਰਟਰ ਕਿੰ ਪਨੀ (Starter Company) ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਸੀਲਾ ਉਦਯੋਗ੍ਪਿੀਆਂ ਡਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਡਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂਿੰ  
ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਡਜਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਡਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਿਲ ਡਵੱਚ ਡਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ 
ਸੈਂਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਡਹਯੋਗ੍ ਦੇਣ ਅਿੇ ਉਦਯੋਗ੍ਪਿੀਆਂ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਾਰਜਕਰਿ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਵਅਕਿੀਗ੍ਿ 
ਿਸ਼ਵਰੇ ਅਿੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ ਰੂ (ਸਟਾਰਟ-ਅਪ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਿੇ ਸਥਾਡਪਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 
ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ ਫਿੰ ਡਿਿੰ ਗ੍ ਅਿੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿਾਂ ਲਈ ਪਹ ਿੰ ਚ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.brampton.ca/bec 'ਿੇ ਜਾਓ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਿਾ ਡਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱਿਾ ਸ਼ਡਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਡਵਡਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਡਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਡਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਰਦਰਡਸ਼ਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਡਨਵਾਸੀਆਂ ਅਿੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਡਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਡਵਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆ ਂਗ੍ਿੀਡਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਧ ਡਨਕ ਸਹੂਲਿਾਂ ਅਿ ੇਕੈਨੇਿਾ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਿੋਂ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਡਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਕ ਪਹ ਿੰ ਚ ਡਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਡਵੱਚ ਖੋਡਲਹਆ ਡਗ੍ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਡਸਡਵਕ ਹੋਸਡਪਟਲ, ਡਵਡਲਅਿ ਓਸਲਰ 
ਹੈਲਥ ਡਸਸਟਿ ਦਾ ਡਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਕ ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱਿ ੇਕਡਿਉਡਨਟੀ ਹਸਪਿਾਲਾਂ ਡਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਿੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਿੇ 
@CityBrampton ਨੂਿੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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