
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਗਲੋਬ੍ਲ ਕਵੋਨੈਂ ਟ ਆਫ ਮਅੇਰਸ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮਟੇ ਐਡਂ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ਅੋਕਸੇ ਰਸਟੀਜ ਪਾਇਲਟ ਪਰਜੋੈਕਟ ਪ ਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਲੋਕਲ ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਵਿੱ ਚ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਫਰਵਰੀ, 2021) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 25 ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਰਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ, ਰਜਸਨੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਕੋਵਨੈਂ ਟ ਆਫ 

ਮੇਅਰਸ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਡਂ ਐਨਰਜੀ (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy) (GCoM) ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਰਸਟੀਜ ਪਾਇਲਟ 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ, ਲੋਕਲ ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ-ਸਾਲਾ ਤੀਬ੍ਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬ੍ੈਜ (Mitigation Badge) ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

ਰਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬ੍ੈਜ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਪ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਨਕਾਸੀ ਟੀਚ ੇ

ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਰਵਾਰਨਤ ਰਾਹਤ ਪਲਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਸ਼ਨਸ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 

(ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ.) (Community Energy and Emissions Reduction Plan) (CEERP)। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਗਸਤ 2019 ਰਵਿੱ ਚ, GCoM ਕੈਨੇਡਾ (GCoM Canada) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵਿੱਚ, ਪਰਹਲੇ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਰਸਟੀਜ (Showcase Cities) ਦਲ 

ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਚੁਰਣਆ ਰਗਆ ਸੀ। ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ , ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਟਰੇਰਨੰਗ, ਖਾਸ ਨ ੈੱਟਵਰਰਕੰਗ ਮੌਰਕਆਂ ਸਮੇਤ, ਲੋਕਲ ਪਿੱਧਰ ਤ ੇ

ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਟ ਲਸ ਅਤੇ ਵਸੀਰਲਆਂ ਤਿੱਕ 

ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।  
 
GCoM ਦ ੇਪਰਤੀ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਬ੍ਹੁਤ ਵਿੱਡੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਅਲਾਈਸਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦ ੇ800 ਰਮਲੀਅਨ 

ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛ ੇਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦ,ੇ 10,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਰਤਿੱ ਰਗਆਵਾਂ ਤ ੇਅਧਾਰਰਤ, 

ਰਸਟੀ ਦੀ ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। 
 

GCoM ਕੈਨੇਡਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ (ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ.) (Federation of Canadian Municipalities) (FCM), 

ਆਈ.ਸੀ.ਐਲ.ਈ.ਆਈ.-ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨਰਬ੍ਰਲਟੀ (ICLEI-Local Governments for Sustainability), ਗਲੋਬ੍ਲ ਕੋਵਨੈਂ ਟ 

ਆਫ ਮੇਅਰਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀਏਟ (Global Covenant of Mayors Secretariat) ਅਤੇ ਯ ਰੋਪੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ (European Union) ਤੋਂ ਫੰਰਡੰਗ ਦ ੇ

ਸਰਹਯੋਗ ਰਵਿੱ ਚ, ਇੰਟਰਨ ਸ਼ਨਲ ਅਰਬ੍ਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰੋਜੈਕਟ (International Urban Cooperation Project) ਦ ੇਰਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਸਰਹਯੋਗ ਹੈ।  
 

ਰਲੰਕ 

 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  25 ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਗਲੋਬ੍ਲ ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਵਾਲੇ ਤੀਬ੍ਰ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ 

ਲਈ ਚੁਰਣਆ ਰਗਆ ਸੀ (Brampton among 25 Canadian municipalities selected for an intensive pilot with a 

leading global climate initiative) 

• ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਸ਼ਨਸ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ.) (Community Energy and Emissions 

Reduction Plan) (CEERP) 

• ਗਲੋਬ੍ਲ ਕੋਵਨੈਂ ਟ ਆਫ ਮੇਅਰਸ (Global Covenant of Mayors) 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globalcovenantofmayors.org%2F&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C47a172375cb8468686da08d8c87bb68a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637479780951764682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=711GxcXMHO5fw3pB6YmK4sTgBPsMddY8FTuv6xtP9yE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globalcovenantofmayors.org%2F&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C47a172375cb8468686da08d8c87bb68a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637479780951764682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=711GxcXMHO5fw3pB6YmK4sTgBPsMddY8FTuv6xtP9yE%3D&reserved=0


 

 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਵਿੱਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤ ੇਲੋਕਲ ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ 
ਸਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਰਸਟੀਜ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 25 ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਰਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਟੀਰਚਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ, ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਤੇ ਬ੍ੁਰਨਆਦੀ 
ਤੌਰ ਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋ-ਕਾਰਬ੍ਨ ਹਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ।” 

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

 

“ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਫੁਿੱ ਟਰਪਰੰ ਟ ਤ ੇਅਸਲੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱ ਧ ਗਰੀਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਚਿੱਲਣਯੋਗ ਗਵਾਂਢ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ GCoM ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਰਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਇਸ 

ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।” 
- ਪਾਿੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਸ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਹੈ, ਰਜਸਦਾ ਟੀਚਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  2050 ਤਿੱਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਅਤੇ ਪਰਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਰਵਿੱਚ, ਵਿੱ ਧ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨ ੈੱਟਵਰਕ, ਟਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਈਕ 

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆਰਦ ਨ ੰ  ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਊਰਜਾ ਪਰਭਾਵੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਲਈ ਟੀਚ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਰਸਟੀਜ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨ ੰ  
ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦ ੇਇਸ ਸਫਰ ਰਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹੈ।” 

- ਡਗ ਰਵਿਲੈਨਸ (Doug Whillans), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 2 ਅਤੇ 6; ਗਲੋਬ੍ਲ ਕੋਵਨੈਂ ਟ ਆਫ ਮੇਅਰਸ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਐਡਂ 

ਐਨਰਜੀ ਰਵਖੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਰਤੀਰਨਧੀ; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਵਿੱ ਚ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਿਰਤਾ, ਲੋ-ਕਾਰਬ੍ਨ ਹਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ

ਕਾਰਬ੍ਨ ਫੁਿੱ ਟਰਪਰੰ ਟ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਹਯੋਗਾਤਮਕ, ਅਗਾਂਹ-ਵਧ  ਸੋਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸਫਰ ਲਈ 

ਸਮਰਰਪਤ ਹਾਂ।” 
- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ, ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਦ ੇਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਫਲੀਟਸ ਤਿੱਕ—ਲੋ-ਕਾਰਬ੍ਨ ਹਿੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬ੍ਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀਆਂ ਅਿੱਧੀਆਂ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਲੋਕਲ ਹਿੱਲਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਟੀਰਚਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦ ੇਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ 

ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”  
- ਗਾਰਿ ਰਫਰ਼ਿਲ (Garth Frizzell), ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 



 

 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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