
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਕਨੇੈਡਾ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਬ੍ੈਂਕ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਲਈ  

400 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਿਰੱੁਰਿਅਤ ਕੀਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (21 ਜੁਲਾਈ, 2021) – ਅੱਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਬ੍ੈਂਕ (ਿੀ.ਆਈ.ਬ੍ੀ.) (Canada 

Infrastructure Bank) (CIB) ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਨਰਪੱਿ ਿਿਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਰਜਿ ਰਵੱਚ ਿੀ.ਆਈ.ਬ੍ੀ., 2027 ਤੱਕ 450 ਼ਿੀਰੋ-ਰਨਕਾਿੀ ਬੱ੍ਿਾਂ 
(਼ਿੈਡ.ਈ.ਬ੍ੀ.) ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀ ਿਰੀਦ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ 400 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਵੇਗਾ।   

ਇਿ ਿਿਝੌਤੇ ਹੇਠ, ਿੀ.ਆਈ.ਬ੍ੀ. (CIB) ਦੀ ਰਕਿ, ਼ਿੈਡ.ਈ.ਬ੍ੀ. (ZEB) ਅਤੇ ਿਬੰ੍ਰਧਤ ਔਨ-ਿਟਰੀਟ ਚਾਰਰਜੰਗ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਦੀ ਉੱਚ ਅਪਫਰੰ ਟ 

ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਗਤ ਰਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲਟੀ ਦ ੇਨਾਲ, ਿੀ.ਆਈ.ਬ੍ੀ. ਦੀ ਤੀਜੀ ਼ਿੈਡ.ਈ.ਬ੍ੀ. ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 
ਰਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਰਵਰਤਨਾਂ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਪੂਰੇ-ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਿ ਫਲੀਟ ਰਵੱਚ ਬ੍ਦਲੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਫੁੱ ਟਰਪਰੰ ਟ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ (Green City) ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ 
ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾਵਾਂ ਤ ੇਅਧਾਰਰਤ ਹੈ। ਼ਿੈਡ.ਈ.ਬ੍ੀ., ਿਰਿਰ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜੋ ਿਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਿਾਫ਼ ਿਵਾਰੀ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨਗੇ।  

ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟਰੀਰਫਕੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. (GHG) ਨੰੂ 2050 ਤੱਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਰਿਟੀ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਰਵੱਚ ਇੱਕ 

ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹੈ। ਇਿ ਵੇਲੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦ ੇਫਲੀਟ ਰਵੱਚ ਅੱਠ ਬ੍ੈਟਰੀ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਿਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਚਾਰਜਰ ਹਨ, ਰਜਿ 

ਨਾਲ ਪਰਤੀ ਿਾਲ ਪਰਤੀ ਬੱ੍ਿ ਲਗਭਗ 235 ਟਨ CO2 ਦੀ ਬੱ੍ਚਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ, ਼ਿੂਿ (Züm) ਬੱ੍ਿਾਂ ਦ ੇ133 ਹਾਈਰਬ੍ਰਡ-ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਫਲੀਟ ਦਾ ਵਾਧਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਅੰਰਤਿ ਿਿਝੌਤਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਰਿਲ (Regional Council) ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਧੀਨ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਿੀ.ਆਈ.ਬ੍ੀ. ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਉਿੀਦ ਹੈ ਰਕ 2021 ਦ ੇਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਿਾਰਾ ਕੰਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਰਲੰਕ 

• ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਬ੍ੈਂਕ ਨੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 450 ਼ਿੀਰੋ-ਰਨਕਾਿੀ ਬੱ੍ਿ ਬ੍ਦਲੀ ਲਈ 400 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ 
ਕੀਤੀ (Canada Infrastructure Bank commits up to $400 million towards the City of Brampton’s 450 zero-

emission bus transition) 

ਹਵਾਲੇ 

“ਿੈਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਲਈ ਿੀ.ਆਈ.ਬ੍ੀ. ਦੀ ਿਲਟੀ-ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਤ ੇਿਾਣ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਵੱਚ 

ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਰਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਾਡਾ ਟੀਚਾ, ਅਗਲੇ ਛ ੇਿਾਲਾਂ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਿੜਕਾਂ ਤੇ 450 ਼ਿੀਰੋ-ਰਨਕਾਿੀ ਬੱ੍ਿਾਂ ਿਰੀਦਣ ਦਾ ਹੈ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcib-bic.ca%2Fen%2Fcanada-infrastructure-bank-will-invest-up-to-400-million-towards-the-city-of-bramptons-450-zero-emission-bus-expansion%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2d92d2b7ebdb44334b3e08d94c6c7c7a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637624851699325733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dcTbjt26dBZiX29BkKBJ%2FnyArD8JL%2B5yBv34NtF5ZCQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcib-bic.ca%2Fen%2Fcanada-infrastructure-bank-will-invest-up-to-400-million-towards-the-city-of-bramptons-450-zero-emission-bus-expansion%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2d92d2b7ebdb44334b3e08d94c6c7c7a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637624851699325733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dcTbjt26dBZiX29BkKBJ%2FnyArD8JL%2B5yBv34NtF5ZCQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcib-bic.ca%2Fen%2Fcanada-infrastructure-bank-will-invest-up-to-400-million-towards-the-city-of-bramptons-450-zero-emission-bus-expansion%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2d92d2b7ebdb44334b3e08d94c6c7c7a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637624851699325733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dcTbjt26dBZiX29BkKBJ%2FnyArD8JL%2B5yBv34NtF5ZCQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcib-bic.ca%2Fen%2Fcanada-infrastructure-bank-will-invest-up-to-400-million-towards-the-city-of-bramptons-450-zero-emission-bus-expansion%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2d92d2b7ebdb44334b3e08d94c6c7c7a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637624851699325733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dcTbjt26dBZiX29BkKBJ%2FnyArD8JL%2B5yBv34NtF5ZCQ%3D&reserved=0


 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਿਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਫੁੱ ਟਰਪਰੰ ਟ ਨੰੂ ਘਟਾ ਿਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਆਧੁਰਨਕ ਅਤੇ ਿਰਿਰ 

ਬ੍ਣਾ ਿਕਦੇ ਹਾਂ।” 

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

“ਇਹ ਇੱਕ ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਫ਼ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਰਹਲਕਦਿੀਆਂ ਰਵੱਚ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦ ੇਪਰਤੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ, 
ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਿਾਡੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਇਲੈਕਟਰੀਰਫਕੇਸ਼ਨ, ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਿਾਡੀ ਕਾਉਂਰਿਲ 

ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।” 

- ਪਾੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਿੀ.ਆਈ.ਬ੍ੀ. ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ, ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਪਰਭਾਵੀ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਿਿਟਿ ਅਤੇ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਦ ੇਰਿਟੀ ਦੇ ਿਿਰਪਣ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਿਾਡੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਿ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਜੋ ਵਾਧੇ ਿਰਿਰ ਯਾਤਰਾ ਿਾੱਡਲ ਉਪਲਬ੍ਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੰਿੀ-ਰਿਆਦ ਦ ੇਰਵਕਾਿ ਅਤੇ ਰਿਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਰਜਓਣਯੋਗ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਲਈ ਰੀਜਨ 

ਆਫ ਪੀਲ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। 2027 ਤੱਕ 450 ਼ਿੀਰੋ-ਰਨਕਾਿੀ ਬੱ੍ਿਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀ ਿਰੀਦ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਬ੍ੈਂਕ ਤੋਂ 400 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ, ਉਿ ਪਰਹਲਕਦਿੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਰਜਿਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਅਰਜਹੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਰਬੰ੍ਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ, ਿਿਾਰਜਕ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਿਰਿਰਤਾ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।” 

- ਨਾਂਡ ੋਐਰਨਕਾ (Nando Iannicca), ਰੀਜਨਲ ਚੇਅਰ 

“ਿੈਨੰੂ ਿੁਸ਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਿੀ.ਆਈ.ਬ੍ੀ., ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਼ਿੈਡ.ਈ.ਬ੍ੀ. ਪਰਹਲਕਦਿੀ ਰਵੱਚ ਵੱਡਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਗਰੀਨ 

ਰਿਟੀ ਬ੍ਣਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਿਾਫ਼ ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ, ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ 

ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਨੰੂ ਆਧੁਰਨਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿੌਕਾ ਹੈ। ਿੀ.ਆਈ.ਬ੍ੀ., ਅਰਜਹੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗਾ, ਜੋ 

ਕੈਨੇਡਾਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਿਰਿਰ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।” 

- ਐਰਨ ਕੋਰੀ (Ehren Cory), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਿੀ.ਈ.ਓ., ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਬ੍ੈਂਕ 

“ਿਾਡੇ ਬੱ੍ਰਚਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਿਾਫ਼ ਹਵਾ, ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤ ਿੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਪਲੈਨੇਟ – ਇਹੀ ਿਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ 
ਕਰਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਬ੍ੈਂਕ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ 5,000 ਹੋਰ ਼ਿੀਰੋ ਰਨਕਾਿੀ ਬੱ੍ਿਾਂ ਦੀ ਿਾਡੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਦ ੇਪਰਤੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਿੜਕਾਂ ਤੇ 450 

ਨਵੀਆਂ ਼ਿੀਰੋ-ਰਨਕਾਿੀ ਬੱ੍ਿਾਂ ਰਲਆਉਣ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਅਰਿਚਾਰੇ ਨੰੂ ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਿਬੰ੍ਧੀ 
ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਨਾਲ ਰਨਪਟ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਣਾ ਕੇ, ਿਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, 
ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਹੱਿਾ ਹੈ।” 



 

 

- ਿਨਿਾਨਯੋਗ ਕੈਿਰੀਨ ਿਕੈਨਾ (Catherine McKenna), ਰਿਰਨਿਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

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

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