
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਜੂ ੇਿਾਲ ਵਰਡ ਕਾਉਂਰਿਲ ਔਨ ਰਿਟੀ ਡਟੇਾ  
ਦਾ ਪਲੈਟੀਨਮ-ਲੈਵਲ ISO ਡਟੇਾ ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਹਾਿਲ ਕੀਤਾ  

 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (13 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2021) – ਅੱਜ, ਵਰਡ ਕਾਉਂਰਿਲ ਔਨ ਰਿਟੀ ਡੇਟਾ (ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ.) (World Council on City Data) 

(WCCD) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਕ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਿਾਲ ਲਈ, ISO 37120 ਪਲੈਟੀਨਮ-ਲੈਵਲ ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਹਾਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਪਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਵਾਿਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਰਵੱਚ ਉੱਚਤਮ ਿਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। 

35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੋਬ੍ਲ ਸ਼ਰਹਰਾਂ – ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇ30 ਸ਼ਰਹਰਾਂ – ਜੋ ਪਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਿੂਚਨਾਤਮਕ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਵਾਿਤੇ ਰਿਟੀ ਦਾ ਡੇਟਾ 
ਇਕੱਤਰ, ਿਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਦ ੇਚੋਣਵੇਂ ਗਰੱੁਪ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਿਮਰਰਿਤ ਡੇਟਾ ਫਾਰ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਿਟੀਜ 

ਪਰੋਜੈਕਟ (ਡੀ.ਿੀ.ਿੀ.ਪੀ.) (Data for Canadian Cities Project) (DCCP) ਦ ੇਰਹੱਿੇ ਵਜੋਂ, ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. (WCCD) ਦ ੇISO 37120 

ਿਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 104 ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਚਤਮ-ਲੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।   

ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ਗਲੋਬ੍ਲ ਨ ੈੱਟਵਰਕ (WCCD Global Network) ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰ ਵਜੋਂ ਰਿਟੀ, ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਵੱਚ 

ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ-ਿੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਦ ੇਮੁਕਾਬ੍ਲੇ, ਲੋਕਲ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਆਪਣ ੇਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ਗਲੋਬ੍ਲ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਦ ੇਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਿਮਾਰਟ, ਿਰਿਰ, ਲੋਚ ਵਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ 
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਿਮਾਰਜਕ, ਆਰਰਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗਾ। 
 

ਵਰਡ ਕਾਉਂਰਿਲ ਔਨ ਰਿਟੀ ਡੇਟਾ (ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.dataforcities.org ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਡਟੇਾ ਫਾਰ ਕਨੇੈਰਡਅਨ ਰਿਟੀਜ ਪਰੋਜਕੈਟ ਬ੍ਾਰ ੇ

  

ਰਿਟੀ ਦ ੇਲੀਡਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ, ਉੱਚ-ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰਣਤ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲ ਡੇਟੇ ਨਾਲ ਲੈਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, 
ਡੇਟਾ ਫਾਰ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਿਟੀਜ ਪਰੋਜੈਕਟ (the Data for Canadian Cities Project) ਇੱਕ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ, ਰਤੰਨ-ਿਾਲਾ, ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਿ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਡੇਟਾ-ਿੰਚਾਰਲਤ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਰਵੱਚ ਚੱਲ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਰਮਰਨਿਟਰੀ ਆਫ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਐਡਂ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ (Federal Ministry of Infrastructure and Communities) ਵੱਲੋਂ ਿਮਰਰਿਤ ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਲੀਡਰਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਰਿਰਫ਼ 

ਉਿ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਿਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਬ੍ਲਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਤੀਹ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 

ਦ ੇ100 ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਠੋਿ, ਰਨਰਪੱਖ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਮਰੱਿ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੈਮਾਨੇ ਨੰੂ ਵੀ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਰਿਰਤਾ ਿਬੰ੍ਧੀ 
ਪਲਾਰਨੰਗ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਰਰਿਕ ਰਵਕਾਿ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ-ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਰਨਵੇਸ਼ ਫੈਿਰਲਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੂਰਚਤ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਡੇਟਾ ਫਾਰ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਿਟੀਜ ਪਰੋਜੈਕਟ (Data for Canadian Cities Project), ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ 

ਰਮਊਰਨਰਿਪਲ ਿਬੰ੍ਧੀ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੇਟਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਿਮਾਰਟ, ਵੱਧ ਿਰਿਰ, ਲੋਚ ਵਾਲੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ 

ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnews.dataforcities.org%2F2019%2F07%2Fgovernment-of-canada-and-wccd-launch.html&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7C77e9d82378a94a3bc9e608d8d2c656dd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637491096607436289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XGNPMNiOkri7JYb0MGRtJwPvFJ8xSZ9EyYenUiD3FRA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnews.dataforcities.org%2F2019%2F07%2Fgovernment-of-canada-and-wccd-launch.html&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7C77e9d82378a94a3bc9e608d8d2c656dd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637491096607436289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XGNPMNiOkri7JYb0MGRtJwPvFJ8xSZ9EyYenUiD3FRA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnews.dataforcities.org%2F2019%2F07%2Fgovernment-of-canada-and-wccd-launch.html&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7C77e9d82378a94a3bc9e608d8d2c656dd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637491096607436289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XGNPMNiOkri7JYb0MGRtJwPvFJ8xSZ9EyYenUiD3FRA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnews.dataforcities.org%2F2019%2F07%2Fgovernment-of-canada-and-wccd-launch.html&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7C77e9d82378a94a3bc9e608d8d2c656dd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637491096607436289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XGNPMNiOkri7JYb0MGRtJwPvFJ8xSZ9EyYenUiD3FRA%3D&reserved=0
http://www.dataforcities.org/
http://news.dataforcities.org/2019/07/government-of-canada-and-wccd-launch.html
http://news.dataforcities.org/2019/07/government-of-canada-and-wccd-launch.html


 

 

ਹਵਾਲੇ 

  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅਰਜਹੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ 

ਹੋਵੇ। ਡੇਟਾ-ਿੰਚਾਰਲਤ ਫੈਿਲੇ ਕਰਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਿਾਨੰੂ, 

ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਿਾਲ, ISO 37120 ਪਲੈਟੀਨਮ-ਲੈਵਲ ਿਰਟੀਫਾਈਡ ਵਜੋਂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ, 
ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ, ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ਗਲੋਬ੍ਲ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਦ ੇਨਾਲ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ 

ਅਨੁਭਵ ਿਾਂਝ ੇਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

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

“ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਪਰਭਾਵੀ ਫੈਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਡੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ਗਲੋਬ੍ਲ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਰਹੱਿੇ ਵਜੋਂ ਅਿੀਂ, 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਜੀਆਂ ਡੇਟਾ-ਿੰਚਾਰਲਤ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਤੋਂ ਰਿੱਖਣ ਵਾਿਤੇ ਇਕੱਠੇ 

ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਿਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹਾਂ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਿਾਲ ਵਰਡ ਕਾਉਂਰਿਲ ਔਨ ਰਿਟੀ ਡੇਟਾ ਵੱਲੋਂ 
ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਪਰਮਾਣ-ਅਧਾਰਰਤ ਫੈਿਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਿਾਡੀ ਿਰਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ 

ਰਵਕਾਿ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।”  

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰਵਰਿਜ; ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਰਟੀ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ, ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ, ਅਤੇ – 

ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਦ ੋਿਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ਦ ੇਵੱਲੋਂ ISO 37120 ਪਲੈਟੀਨਮ-ਲੈਵਲ ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕ ੇਇਹ ਰਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ – ਅਿੀਂ 
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਿੰਚਾਰਲਤ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਰਵੱਚ ਗਲੋਬ੍ਲ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਰਖਆ ਹੈ। ਿਾਡੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ, ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ 
ਲਈ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣ-ਅਧਾਰਰਤ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਲਈ 

ਿਾਡੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਅਰਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।” 

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

"ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ਦ ੇਵੱਲੋਂ ਮੈਨੰੂ, ਦੂਜੇ ਿਾਲ ਉੱਚਤਮ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਲੈਵਲ ਤ,ੇ ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ਦਾ ISO 37120 ਪਲੈਟੀਨਮ-ਲੈਵਲ ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ 

ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਿਰਿਰ, ਲੋਚ ਵਾਲਾ, 
ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਮਾਰਟ ਭਰਵੱਖ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਿਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਡੇਟੇ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ 
ਰਵੱਚ ਗਲੋਬ੍ਲ ਤੌਰ ਤ,ੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੱੁਪ ਰਵੱਚੋਂ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ, ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ ਡੇਰਵਡ 

ਬ੍ੈਰਰਕ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਅਤੇ ਿਟਾਫ ਨੰੂ, ਡੇਟਾ ਫਾਰ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਿਟੀਜ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦ ੇਰਹੱਿੇ ਵਜੋਂ ਇਿ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ। ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ., ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਤੁਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਆਪਣੀ ਰਿਟੀ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉੱਨਤੀ ਦਾ 
ਰਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਇਿ ਿਾਲਾਨਾ ਡੇਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਿਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਦ ੇਹੋ।” 

- ਡਾ. ਪੈਟਰੀਸ਼ੀਆ ਮੈਕਾਰਨੇ (Patricia McCarney), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਿੀ.ਈ.ਓ., ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ 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 ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ 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 ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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