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 ( کا اعزازBrampton Economic Development Officeایوارڈز کے موقع پر برامپٹن اکنامک ڈویلمپنٹ آفس ) EDCOساالنہ 

 

 
 EDCO( میں Marriott Downtown Eaton Centreڈاؤن ٹاؤن ایٹن سنٹر )فروری کو ٹورنٹو میں میریٹ  4ٹن، اونٹاریو: جمعرات برامپ

 President’s( کے صدارتی عشائیہ )Economic Development Council of Ontarioاکنامک ڈویلپمنٹ کاؤنسل آف اونٹاریو )یعنی 

Dinner( کے موقع پر سٹی آف برامپٹن )City of Brampton پر اس کو دو ایوارڈز سے نوازا گیا ( کی کارکردگی کے اعتراف کے طور

 اور خراج تحسین پیش کیا گیا۔

 

EDCO ( ایوارڈز آف ایکیسیلنسAwards of Excellence ایک جانا پہچانا پروگرام ہے جس میں صف اول کے صنعت کاروں کی طرف )

ان کے معاصرین سے کیا جاتا ہے۔ اس ایوارڈ کسی کمیونٹی کے ترقیاتی اقدامات کا مقابلہ اسی سائز کی دوسری کمیونٹییز میں رہنے والے 

 گردانا جاتا ہے۔ کو معاشی ترقی میں پیش پیشکے جیتنے والوں 

 

 Brampton( نے اپنے برامپٹن اکنامک ڈویلپمنٹ میپ )Brampton Economic Development Officeبرامپٹن اکنامک ڈویلپمنٹ آفس )

Economic Development Map طور پر کاروبار کے فروغ اور مارکیٹنگ کے اپنے چار سالہ منصوبے یعنی فور ایئر ( اور بین االقوامی

 Four Year International Business Development and Marketing) 2018تا  2015انٹرنیشنل بزنس ڈویلپمنٹ اینڈ مارکیٹنگ پالن 

Plan 2015-2018اس کی برامپٹن اینٹرپرینور سنٹر یوتھ اینٹرپرینورشپ  ( کے لیے یہ ایوارڈز بڑے فخر کے ساتھ وصول کیے۔ سٹی کو

(Brampton Entrepreneur Centre Youth Entrepreneurshipکی ویڈیو کے حوالے سے خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ ) 

 

اور مہارت کے  ( کے عملے کی پیشہ ورانہ صالحیاتEconomic Development"یہ ایوارڈز اور خراج تحسین ہمارے اکنامک ڈویلپمنٹ )

 Economicساتھ ساتھ اپنی معاشی ترقی کے حوالے سے سٹی کی مٗوثر قائدانہ صالحیات کا اعتراف ہیں۔ یہ بات اکنامک ڈویلپمنٹ کمیٹی )

Development Committee( کے چیئر )Chair( کاؤنسلر جیف براؤن )Councillor Jeff Bowman نے کہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ )

کی طرف سے دیے گئے اعزازات کو قبول کرنے میں  EDCO( اس مشکل مقابلے میں حاصل کیے City of Bramptonبرامپٹن )"سٹی آف 

 بہت فخر محسوس کر رہا ہے۔"

 

EDCO ( اور ایوارڈز آف ایکسیلنسAwards of Excellence کے متعلق مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں )www.edco.on.caسٹی  ۔

( کے بارے میں مزید معلومات Economic Development Office( کے اکنامک ڈویلپمنٹ آفس )City of Bramptonآف برامپٹن )

 omy.cawww.peoplepoweredeconکے لیے مالحظہ کریں 

 

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System) ہیلتھ سسٹم

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillڈل ) نیٹلی سٹاگ

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.edco.on.ca۔
http://www.peoplepoweredeconomy.ca/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

