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ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਵਵਿੱ ਤੀ ਵਰਪਰੋਵਟੰਗ ਵਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਬਹਤਰ ਦੀ ਸਚੂੀ ਵਵਿੱਚ ਵਸਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਹਇੋਆ 
ਸੀ.ਡੀ.ਹਾਓ ਇੰਸਟੀਵਟਊਟ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ ਦ ੇਮਤੁਾਬਕ ਕਨੇੈਡਾ ਦ ੇ5 ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਵਸ਼ਸ਼ੇ ਦਰਜਾ  

 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ  ਵਵਿੱ ਤੀ ਵਰਪੋਰਵਟੰਗ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲਟੀ ਨਾਲ ਸੀ.ਡੀ. ਹਾਓ ਇੰਸਟੀਵਟਊਟ 
(CD Howe Institute) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸਵਹਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ A- ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸ਼ਰੇਣੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਰਫ ਪੰਜ ਵਮਊਵਨਸਪਲਟੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ 
ਇਿੱ ਕ ਹੈ ਵਜਸਨੰੂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬਜਟ 2016 ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ। 
 

ਸੀ.ਡੀ. ਹਾਓ (CD Howe) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ (ਰੈਂਵਕੰਗਸ) ਵਸਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  “ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੰੂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ, ਬਜਟ ਅਤੇ 
ਵਵਿੱ ਤੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਵਵਿੱ ਤੀ ਪਦ ਵਚੰਨਹ  ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੰਗਲ ਵਬਨਾਂ ਕਾਟ ਦੇ ਕੁਿੱ ਲ 
ਖਰਚ ਵਦਖਾਉਣ” 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹਨ। 
 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਵਿੱ ਤੀ ਵਰਪੋਰਵਟੰਗ ਵਵਿੱ ਚ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਵਦਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ 2011 ਵਵਿੱ ਚ D ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ, 
2013 ਵਵਿੱ ਚ B- ਅਤੇ 2016 ਵਵਿੱ ਚ A- ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  
 

ਹਵਾਲਾ 
“ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਬੇਹਿੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਆਧੁਵਨਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱ ਧਤੀਆਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਧ ਵਵਹਾਰਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੀਫ ਐਡਵਮਵਨਸਟਰੇਵਟਵ ਆਵਫਸਰ, ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਸੀ.ਡੀ. 
ਹਾਓ ਵਿੱਲੋਂ  ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਨੰੂ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।” 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, 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 ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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