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 نئے ای پروکیورمنٹ ٹول کا آغاز کر دیا گیا
 اب ٹینڈرز پر بولی دینا آسان ہو گیا ہے

 
کو درج  2017مئی  26جدت النے کے لیے جاری کاوشوں کی ایک کڑی کے طور پر، سٹی آف برامپٹن مورخہ : برامپٹن، آن

اس نئے ٹول کی مدد سے فروخت  brampton.bidsandtenders.caذیل پر ای پروکیورمنٹ پلیٹ فارم کا آغاز کر رہا ہے 
  ڈأون لوڈ اور جمع بھی کرا سکیں گے۔، ار سائیٹ سے بولیاں دیکھ سکیں گےکنندگان ایک ہی آسان اور تیز رفت

 
کسی بھی موقع پر بولی دینے میں دلچسپی رکھتے ہوں، وہ  ایسے فروخت کنندگان جو سٹی آف برامپٹن کے

bidsandtenders.ca ہو گی اور فروخت کنندگان کو  165.00$اس کی ساالنہ سبسکرپشن فیس  اپنا اکأونٹ بنا سکتے ہیں پر

برامپٹن اور پورے کینیڈا کے دیگر اداروں میں بولیاں دینے کے لیے المحدود رسائی حاصل ہو گی۔ جو لوگ کم بولیاں دینا 
 گی۔ فی بولی ہو 45.00$چاہتے ہوں، ان کے لیے ایک مرتبہ کی کم فیس 

 
 :ساالنہ سبسکرپشن میں درج ذیل فواہد شامل ہوں گے

 

  www.bidsandtenders.ca پر تمام بولیاں دینے کے لیے المحدود مواقع 

 بولی دینے کے نئے مواقع کے بارے میں خودکار اطالع، ضمیمہ جات اور سائیٹ میٹنگ کی یاددہانیاں  
 بولی کے نتائج تک فوری رسائی 
 ں کے ریکارڈ تک فوری رسائی کے لیے ہر فروخت کنندہ کے لیے ڈیزائن کیا گیا الگ ڈیش بورڈفعال مواقع اور بولیو 
 اپنی پروفائل خود منتظم کرنے کی سہولت 

 
ایسے فروخت کنندگان جو سائن اپ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں، کو ایک مفت معلوماتی سیشن میں شرکت کی دعوت دی 

تی ہے جس میں ان کے سامنے اس نئے ٹول کے استعمال کا براہ راست عملی مظاہرہ کیا جائے گا اور انہیں درج ذیل چیزیں جا
 :سکھائی جائیں گی

 

 ایک فروخت کنندہ اکأونٹ بنانا 
 بولی کے مواقع دیکھنا اور تالش کرنا 
  آن الئن بولی دینا 
 ولیوں کے ریکارڈ منتظم کرنافروخت کنندہ کے ڈیش بورڈ کی چھان بین کرنا اور ب 

 
 
 

  www.brampton.ca/purchasingمزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں 
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ایک شدید ارتکاز کے ساتھ مستقبل کے لیے ہم ایک تیار آرگنائزیشن ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، ہمارے نوجوان اور  برامپٹن کچھ بڑا سوچ رہا ہے۔

المی ترقی میں اضافہ کر تنوع ہمیں منفرد بناتا ہے۔ ہم کینیڈا کی جدید سپر کوریڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے ہم سرمایہ کاری کو اپنی جانب راغب کر کے اپنی ع ہمارا
م کرنے والے لوگوں کے فخر میں اضافہ کریں رہے ہیں۔ ہم سرگرم اربن سنٹرز بنا رہے ہیں جو مواقع میں اضافہ کا مٔوجب بنتے ہیں اور یہاں پر رہائش پزیر اور کا

مزید . Facebook)فیس بک(  اور Twitter)ٹویٹر( ہم برامپٹن کو آگے لے کر جا رہے ہیں جو باہم مربوط، جدت پسند، ہمہ جہت اور ایک نڈر شہر ہو۔ ہمیں فالو کریں  گے۔
 www.brampton.caجانیں 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton


 

 

  

 

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca       


