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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਕਨੋੋਮਿਕ ਮਿਵੈਲਪਿੈਂਟ ਆਮਿਸ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਨਾ EDCO ਅਵਾਰਿਾਂ ਮਵਖੇ ਸਨਿਾਮਨਆ ਮਿਆ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਫਰਵਰੀ ਨ ੂੰ , ਟੋਰੋਂਟੋ ਵਵਿੱ ਚ ਮੈਰੀਅਟ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਈਟਨ ਸੈਂਟਰ ਵਵਖੇ ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਵਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਵਸਲ ਆਫ 
ਓਨਟੈਰੀਓ (EDCO) ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਡਨਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਦੋ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਵਨਆ ਵਿਆ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਨਮਾਨਯੋਿ ਵਿਕਰ ਕੀਤਾ 
ਵਿਆ।  
 

EDCO Awards of Excellence (ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਅਵਾਰਡ) ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਇਿੱਕ ਚੂੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਵਪਤ ਪਰੋਿਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਉਹ ਉਦਯੋਿ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਵਥਕ ਵਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 
ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਅਵਾਰਡ ਜੇਤ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਰਵਥਕ ਵਵਕਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਆਿ ਆਂ ਵਿੱ ਜੋਂ ਦੇਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਵਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਵਫਸ ਨੇ ਆਪਣੇ Brampton Economic Development (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਰਵਥਕ ਵਵਕਾਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ) ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ Map Four Year International Business Development and Marketing Plan (ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ 
ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ) 2015-2018 ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤਾ। ਵਸਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਂਟਰਵਪਰਨਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 
ਯ ਥ ਆਂਟਰਵਪਰਨਰਵਸ਼ਪ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। 
 

ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਵਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ ਬ੍ਾਓਮੈਨ (Jeff Bowman) ਕਵਹੂੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਇਕੋਨੋਵਮਕ 
ਵਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਦ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੂੰਿ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਆਰਵਥਕ ਵਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਅਿਵਾਈ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਯੋਿਤਾ ਵਾਰੇ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਵਵਿੱ ਚ EDCO ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨ ੂੰ  ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਾਣ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।”  
 

EDCO ਅਤੇ Awards of Excellence ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.edco.on.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਕੋਨੋਵਮਕ 
ਵਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਵਫਸ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.peoplepoweredeconomy.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਿਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਿੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਿਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਿੀਿੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਨੇਟਾਲੀ ਸਟੋਿਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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