
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ            

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਟਾਰਟਰ ਕੰਪਨੀ ਪਲੱਿ ਅਤੇ ਿਮਰ ਕੰਪਨੀ ਪਰਗੋਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ  

ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਗੇੀ   
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (11 ਫਰਵਰੀ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹੁਣ, ਉੱਦਮੀ ਟਰੇਰਨੰਗ ਅਤੇ ਫੰਰ ੰਗ ਦੇ ਦੋ ਮੌਰਕਆਂ: ਿਟਾਰਟਰ ਕੰਪਨੀ ਪਲੱਿ 

ਪਰੋਗਰਾਮ (Starter Company Plus Program) ਅਤੇ ਿਮਰ ਕੰਪਨੀ ਪਰੋਗਰਾਮ (Summer Company Program) ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਿਵੀਕਾਰ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਜ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦ ੇਿਮੇਂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਦ ੋਪਰੋਗਰਾਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ (ਬ੍ੀ.ਈ.ਿੀ.) (Brampton Entrepreneur Centre) (BEC) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ , ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਮਰਨਿਟਰੀ ਆਫ ਇਕੋਨੋਰਮਕ 

ਰ ਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜੌਬ੍ ਰਕਰਏਸ਼ਨ ਐ ਂ ਟਰੇ  (Ontario Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade) ਵੱਲੋਂ ਫੰਰ ੰਗ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਿਟਾਰਟਰ ਕੰਪਨੀ ਪਲੱਿ ਪਰਗੋਰਾਮ 

 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਿ ਬ੍ ੇਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦ ੇਰਵੱਚ, ਬ੍ੀ.ਈ.ਿੀ. (BEC), ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਮੌਜ ਦਾ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦ ੇਮਹੱਤਵ ਨ ੰ  
ਿਮਝਦਾ ਹੈ। ਿਟਾਰਟਰ ਕੰਪਨੀ ਪਲੱਿ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਟਰੇਰਨੰਗ, ਮੁਫ਼ਤ ਿਲਾਹ, 5,000  ਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦ ੇਮੌਕ ੇਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ, ਰਵਿਤਾਰ ਕਰ ਿਕਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਿਕਣ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਲੋਕਲ ਆਰਰਿਕ ਰਵਕਾਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਜੱਿੇ ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਖਾਿ ਇੰ ਿਟਰੀਜ ਅਤੇ ਿੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ, ਿਟਾਰਟਰ ਕੰਪਨੀ ਪਲੱਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਤੁਹਾ ੇ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਿੀਂ ਜਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਰਹੱਿਾ 
ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵੱਚ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਗਰਾਂਟ ਰਮਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਇੱਛੁਕ ਰਧਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨ ੰ , ਜਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ:  

• 18 ਫਰਵਰੀ, ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 

• 18 ਫਰਵਰੀ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ  

• 23 ਫਰਵਰੀ, ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 

• 23 ਫਰਵਰੀ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 

 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca/bec ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਿਮਰ ਕੰਪਨੀ ਪਰਗੋਰਾਮ 

 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੱਚ, ਬ੍ੀ.ਈ.ਿੀ., 15 ਤੋਂ 29 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਰਵਰਦਆਰਿੀਆਂ ਦੀ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ ਰੀ ਗਰਮੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਵਰਦਆਰਿੀ, ਿੋਸ਼ਲ ਮੀ ੀਆ, ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ ਅਤੇ ਿੇਲਿ ਰਵੱਚ ਮਾਹਰ ਬ੍ਣਨ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ 

ਿਬੰ੍ਧੀ ਜੋਖਮ ਨ ੰ  ਿੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਨ ੈੱਟਵਰਰਕੰਗ ਰਜਹੇ, ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਵਾਲੀ ਟਰੇਰਨੰਗ ਰਵੱਚ ਰਹੱਿਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  
 

http://www.brampton.ca/bec


 

 

ਅਰਜੀਆਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ, 19 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਹੈ। ਉੱਭਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ, ਅਰਜੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਨ ਲਈ ਬ੍ੀ.ਈ.ਿੀ. ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਪਰੋਗਰਾਮ, ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਿਤ 2021 ਤੱਕ, ਆਭਾਿੀ ਤੌਰ ਤੇ (ਵਰਚੁਅਲੀ) ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਇੱਛੁਕ ਰਧਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੀ ਤਾਰੀਖ ਨ ੰ , ਜਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ:  

• 25 ਮਾਰਚ, ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/bec ਤ ੇਜਾਓ। 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ ਬ੍ਾਰ ੇ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਲਾਰਨੰਗ, ਰਬ੍ਲਰ ੰਗ ਐ ਂ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰ ਵੈਲਪਮੈਂਟ (Planning, Building and 

Economic Development) ਰਵਭਾਗ ਦਾ ਰਹੱਿਾ ਹੈ। ਬ੍ੀ.ਈ.ਿੀ., ਿਾਰੇ ਿੈਕਟਰਾਂ ਰਵੱਚ ਰਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਰਤਆਰੀ, 
ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਅਤੇ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦੀ ਿਰਿਰਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ, ਲੋਕਲ ਅਰਿਚਾਰੇ ਦੀ ਿਰਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਤ ੇਵੀ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਕਨੋੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰਟੈਜੀ ਬ੍ਾਰੇ  
 

ਮਈ 2020 ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ, ਲੋਕਲ ਅਰਿਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਿਤੇ, 
ਰਿਟੀ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ (Economic Recovery Strategy) ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੀ। 
ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ, ਚਾਰ ਜਰ ਰੀ ਚੀਜਾਂ: ਨਵੀਨਤਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਰਸ਼ਪ, ਰਜਿ ਰਵੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਰਬ੍ਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਰਨਵੇਸ਼, ਕਲਾ, ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ 
ਟ ਰਰਜਮ; ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਟਰ  ਰਵੱਚ ਿੰਗਰਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੱਿੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (click here)। 
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਿਾ ੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਹਨ। ਿਾ ੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 
ਭਰੇ ਿਮੇਂ ਰਵੱਚ, ਅਿੀਂ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਲੋਕਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦ ੇਿੁਪਰਨਆਂ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਛੁਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ 

ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ, ਿਾ ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਿਟਾਰਟਰ ਕੰਪਨੀ ਪਲੱਿ ਅਤੇ ਿਮਰ ਕੰਪਨੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 
ਲੈਣ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ, ਿਾ ੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਿਾਰੇ ਿੈਕਟਰਾਂ ਰਵੱਚ ਰਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਲਈ, ਬ੍ਹੁਮੱੁਲੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਵਅਕਤੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦ ੇਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਟਾਰਟਰ ਕੰਪਨੀ 
ਪਲੱਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਿੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਭਰਦੇ ਰਵਰਦਆਰਿੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨ ੰ , ਿਮਰ ਕੰਪਨੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਾਿਤੇ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਬ੍ੀ.ਈ.ਿੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਿੀਂ ਿਾ ੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦਾ ਭਰਵੱਖ ਹੋ ਅਤੇ ਅਿੀਂ 
ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਹਾਂ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇ ੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰ ਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰ ਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐ ਂ ਕਲਚਰ, 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ, ਿਾ ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਮੱੁਚੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹਨ। ਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਰਵ -19 ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ 

ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤ ੇਿਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਇਿਨੇ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ ਿਿਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਿਾ ੇ 

http://www.brampton.ca/bec
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਿੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿਾਧਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤ ੇਰਧਆਨ 

ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।” 
- ਪਾੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰ ਿ 1 ਅਤੇ 5; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰ ਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐ ਂ ਕਲਚਰ, ਰਿਟੀ 

ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ਼, ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਪਰਾਇਰਟੀ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ, ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਇਿਨ ੰ  ਹਾਿਲ ਕਰਨ 

ਦ ੇਿਾ ੇ ਕਈ ਤਰੀਰਕਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਿਾ ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ, ਿਾ ੇ ਲੋਕਲ 

ਅਰਿਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹਨ। ਿਾਨ ੰ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਟਾਰਟਰ ਕੰਪਨੀ ਪਲੱਿ ਅਤੇ ਿਮਰ ਕੰਪਨੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ।” 

-  ੇਰਵ  ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐ ਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈ ਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾ  ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾ  ੇਨਾਲ 

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

 
ਮੀ ੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਗੁਰਰਵੰਦਰ ਰਿੰਘ (Gurvinder Singh) 

ਕੋਆਰ ੀਨੇਟਰ, ਮੀ ੀਆ ਐ ਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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