
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਰਬ੍ਲ ਬ੍ਏੋਸ ਨ ੰ  ਕਨੇੈਡਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਆਫ ਦ ਯੀਅਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਿਆ 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (13 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2021) – ਅਿੱਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ (ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ.) (Brampton Fire and 

Emergency Services) (BFES) ਦ ੇਚੀਫ ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਏਸ (Bill Boyes) ਨ ੰ  ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਇਰ ਚੀਫਸ (ਸੀ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ.) (Canadian 

Association of Fire Chiefs) (CAFC) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਫਾਇਰ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ ਸਰਵੇ (Fire Underwriters Survey) ਵਿੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਆਫ ਦ 

ਯੀਅਰ (Fire Chief of the Year) ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਰਦਿੱਤਾ ਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰੋਿਰਾਮ, ਪ ਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਫਾਇਰ ਸਰਰਵਰਸਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਬ੍ੋਤਮ 

ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਚੀਫ ਬ੍ੋਏਸ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਹਲਾਂ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਅਦ ਰਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਵਜੋਂ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋਏ। 
2017 ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਰਵਭਾਿ ਦੇ ਲਿਾਤਾਰ ਰਵਕਾਸ ਅਤੇ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦ ੇਸੰਚਾਲਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਹੁਤ ਵਧੀਆ 

ਰਕਸਮ ਦੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦ ੇਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਰਹਮਾਇਤੀ, ਚੀਫ ਬ੍ੋਏਸ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ 
ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਮਹਿੱਤਵ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਟਰੇਰਨੰਿ ਮੌਰਕਆਂ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਸੀ) ਕੈਰੀਅਰ ਸ ਚਨਾ 
ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਇਸਨ ੰ  ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।  
 

ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਚੀਫ ਬ੍ੋਏਸ ਨੇ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭ ਰਮਕਾ ਦ ੇਪਰਤੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਰਰਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਸਟੀ ਦੀ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Emergency Management) ਰਰਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਰਵਿੱਚ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਭ ਰਮਕਾ ਦੀ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਿ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ ਹੈ।  
  

ਚੀਫ ਬ੍ੋਏਸ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸਲੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਨ। ਉਹ ਰਵਭਾਿ ਦ ੇਫਾਇਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Fire Master Plan) ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਲਿਾਤਾਰ ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. 

ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵਿੱਚ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਇਲੈਕਰਟਰਕ-ਪਾਵਰਡ ਫਾਇਰ ਟਰਿੱਕ ਦ ੇਨਾਲ ਫਰੰ ਟ-ਲਾਈਨ ਪੰਪਰ ਦੀ ਬ੍ਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਵਾਨਿੀ ਰਦਿੱਤੀ, ਜੋ 

ਿਰੀਨਹਾਊਸ ਿੈਸਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਿਰੀਨ ਰਸਟੀ (Green City) ਬ੍ਣਨ ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਟੀਚੇ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਿਾ।।  
 

ਚੀਫ ਬ੍ੋਏਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦ ੇਸਮਰਰਪਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਰਨਤ ਮੈਂਬ੍ਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos) ਨੇ ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਸ ਚੀਫ, ਰਨਸ਼ਾਨ ਦੁਰਈਅਿੱਪਾ (Peel Regional Police Chief, Nishan Duraiappah) ਸਮੇਤ, ਰਸਟੀ ਦੀ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ 

ਟੀਮ ਅਤੇ ਅਣਰਿਣਤ ਸਰਹਕਰਮੀਆਂ – ਅੰਦਰ ਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ।  
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਚੀਫ ਬ੍ੋਏਸ ਨ ੰ  ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਰਜਸਦੇ ਉਹ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਟੀਮ ਦ ੇਬ੍ਹੁਮੁਿੱ ਲੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਫ ਦੀ 
ਭ ਰਮਕਾ ਦ ੇਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਹਨ; ਉਹ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਬ੍ਲਡਰ, ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਲਈ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਇਨੋਵੇਰਟਵ ਰਵਚਾਰਵਾਨ ਅਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਲੀਡਰ ਹਨ। 
2017 ਤੋਂ,  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ਚੀਫ ਬ੍ੋਏਸ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ ਨ ੰ  ਅਿਾਂਹਵਧ  ਸੋਚ ਵਾਲੀ, ਆਧੁਰਨਕ ਟੀਮ ਰਵਿੱਚ ਬ੍ਦਰਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਅਿੱਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।” 

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

 

“ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਚੀਫ ਬ੍ੋਏਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੀ ਅਿਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਰਡਊਟੀ ਤੋਂ 
ਰਕਤੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਾਇਰ ਸਰਸਰਵਰਸਜ ਰਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦ ੇਆਿ  ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜਹੀ ਟੀਮ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ 

ਵਾਲੀ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਿਾਂਹਵਧ -ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਾਥੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸਰਹਯੋਿਾਮਤਕ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਿੱਿਣ 

ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਸਲੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 
- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 
 

“ਚੀਫ ਬ੍ੋਏਸ ਇਿੱਕ ਰਮਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਹਾਦੁਰੀ, ਭਰੋਸੇ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਅਿੰਡਤਾ ਦ ੇਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਿਾਂਹ-ਵਧ  ਸੋਚ 

ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਵਿੱ ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਵਜੋਂ 
ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਧਾਈ ਹੋਵ!ੇ” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   

 

“ਚੀਫ ਬ੍ੋਏਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਡਊਟੀਆਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਤੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਵਡ-19 ਆਉਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ ਰੇ ਰਦਲ 

ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭ ਰਮਕਾ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਨ ੰ  ਸਰਹਯੋਿ ਕਰਨ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਅਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਸ ਸਮੇਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਰਹਯੋਿ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 
- ਰਨਸ਼ਾਨ ਦੁਰਈਅਿੱਪਾ (Nishan Duraiappah), ਚੀਫ, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਸ 

 

“2021 ਦ ੇਫਾਇਰ ਚੀਫ ਆਫ ਦ ਯੀਅਰ ਕੈਰੀਅਰ ਐਡਂ ਕੰਪੋਰਜਟ ਰਡਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਜੋਂ ਸਾਨ ੰ , ਚੀਫ ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਏਸ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਤ ੇਬ੍ਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। 
ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਦੀ ਭ ਰਮਕਾ ਲਈ, ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਰਕਸਮ ਦ ੇਰਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਆਫ ਦ ਯੀਅਰ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਲਈ, 

ਅਸੀਂ ਅਰਜਹੇ ਿੁਣਾਂ ਤ ੇਰਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਣ। ਅਰਜਹੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਨ ੰ  ਸਾਰਰਆਂ ਨ ੰ  
ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਬ੍ਹਤਰ ਭਰਵਿੱਿ ਦ ੇਪਰਤੀ ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਫ ਬ੍ੋਏਸ ਰਵਿੱ ਚ ਹੈ। ਚੀਫ ਬ੍ੋਏਸ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ ਅਤੇ 
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਰਆਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਚੀਫ ਜੌਨ ਮੈਕੀਰਨੀ (John McKearney),ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਇਰ ਚੀਫਸ, ਰਵਸਲਰ ਫਾਇਰ ਚੀਫ 

 

“ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਇਰ ਚੀਫਸ (ਸੀ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਫਾਇਰ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਆਫ ਦ ਯੀਅਰ ਵਜੋਂ 
ਸਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਿਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਭ ਰਮਕਾ ਰਵਿੱ ਚ ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ 
ਜਾਰੀ ਸਰਹਯੋਿ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮ ਰਹਕ ਤੌਰ ਤ ੇਜੋ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨ ੰ  ਉਸਤੇ ਬ੍ਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਾਡੀ ਫਾਇਰ ਸਰਰਵਸ 

ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਿੁਸ਼ਰਕਸਮਤੀ ਹੈ।” 
- ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਏਸ (Bill Boyes), ਚੀਫ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਿ 

ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਿਰਮ ਹੰੁਦ ੇਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਿੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ 

ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤ ੇਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤ ੇInstagram ਤੇ 

ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ।ੋ 
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