
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਬ੍ਦਲਾਅ ਰਲਆਉਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ! 

ਬ੍ੋਰਡ ਮੈਂਬ੍ਰ  ਜੋਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰੋਮਸ਼ੇਨ ਨਾਲ ਜੜੁੋ;  
ਰਕਸੇ ਰ ਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰ ਨ ੰ , ਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਅ ਾਰਡਸ ਲਈ ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਕਰ ੋ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (2 ਫਰ ਰੀ, 2022) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਠਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਨ ੇਂ ਮੌਕ ੇ

ਹਨ। 

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰੋਮੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ.) 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਸਰਬ੍ਸੰਮਤੀ ਦ ੇਨਾਲ, ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਐਡ ਾਈਜਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (CCET Advisory 

Task Force) ਦੀਆਂ ਰਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਪਰ ਾਨਗ੍ੀ ਰਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨ ੇਂ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਬ੍ਜਟ (CCET Budget) ਰ ਿੱਚ 

300,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦ,ੇ ਐਨ ਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Environmental Master Plan) ਕੈਪੀਟਲ ਬ੍ਜਟ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਮੌਜ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ 

ਫੰਡਸ ਦੀ ਦੁਬ੍ਾਰਾ  ੰਡ। ਇਹ ਫੰਰਡੰਗ੍, ਰਸਟੀ ਨ ੰ  ਜਲ ਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਰਰ ਰਤਨਕਾਰੀ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ. 
(CCET) ਨ ੰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਹਲੇ ਸਾਲ ਦ ੇਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗ੍ੀ। ਪ ਰੀ ਰਰਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਲਈ, 

www.brampton.ca/CCET ਤ ੇਜਾਓ।  

ਪਰ ਾਨ ਕੀਤੀ ਫੰਰਡੰਗ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਹੁਣ, ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਨ ੰ  ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ੈਰ-ਲਾਭ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰ ਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, 

ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨਲ ਬ੍ੋਰਡ (Transitional Board) ਰ ਿੱ ਚ  ਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁਿੱ ਕ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਰ ਅਕਤੀ ਲਿੱ ਭ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ-ਅਧਾਰਰਤ ਗ੍ ਰਨੈਂ ਸ ਬ੍ੋਰਡ ਰ ਿੱਚ,  ਾਲੰਟੀਅਰ ਅਧਾਰ ਤ ੇਨੌ ਮੈਂਬ੍ਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਸਟਾਫ਼ ਦ ੇਪੰਜ ਮੈਂਬ੍ਰ ਹੋਣਗ੍ੇ।  ਾਲੰਟੀਅਰ ਬ੍ੋਰਡ, 
ਸੰਗ੍ਠਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਰ ੰਮੇ ਾਰ ਹੋ ੇਗ੍ਾ। 

ਇਸ  ਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ, 25 ਫਰ ਰੀ, 2022 ਹੈ। www.brampton.ca/CCET ਤ ੇਪ ਰੇ  ੇਰ  ੇਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬ੍ੋਰਡ 

ਮੈਂਬ੍ਰ ਅਰ ੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ।  

ਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਅ ਾਰਡਸ (Grow Green Awards) 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨ ੇਂ ਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਅ ਾਰਡਸ ਲਈ, ਰਕਸੇ ਰ ਅਕਤੀ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਸੰਗ੍ਠਨ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਰਟਊਟ ਨ ੰ  ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਕਰੋ! ਇਹ ਅ ਾਰਡ ਪ ਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ 

ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰ ਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨਗ੍ੇ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਰਸਹਤਮੰਦ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਮ ਬ੍ ਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਣਾਉਣ  ਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਰਨਰਰਮਤ  ਾਤਾ ਰਣਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਰ ਿੱਚ  ਾਧਾ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਰਬ੍ਠਾਉਣ ਦ,ੇ ਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰ ਜਨ (Grow Green Vision) ਰ ਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਯੋਗ੍ਦਾਨ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ।  

ਚਾਰ ਅ ਾਰਡ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

http://www.brampton.ca/CCET
http://www.brampton.ca/CCET


 

 

• ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਅ ਾਰਡ (Climate Change Award) – ਇਹ ਅ ਾਰਡ ਰਕਸੇ ਅਰਜਹੇ ਰ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ/ਸੰਗ੍ਠਨ ਨ ੰ  ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਰਜਸਨੇ ਜਲ ਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰ ਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਲ ਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਅਨੁਕ ਲਨ ਜਾਗ੍ਰ ਕਤਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਾਈ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ੍ੇ 
 ਧਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਯੋਗ੍ਦਾਨ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

• ਸਟੀ ਾਰਡਰਸ਼ਪ ਅ ਾਰਡ (Stewardship Award) – ਇਹ ਅ ਾਰਡ ਰਕਸੇ ਅਰਜਹੇ ਰ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ/ਸੰਗ੍ਠਨ ਨ ੰ  ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਰਜਸਨੇ ਰੁਿੱ ਖਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰਸਸਟਮ, ਪਾਣੀ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕ ੜਾ-ਕਰਕਟ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਪਰਤੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਟੀ ਾਰਡਰਸ਼ਪ ਨਾਲ ਸਬੰ੍ਰਧਤ, 

 ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਰਥਰਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ੍ੇ  ਧਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਯੋਗ੍ਦਾਨ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
• ਐਨ ਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਯ ਥ ਅ ਾਰਡ (Environmental Youth Award) – ਇਹ ਅ ਾਰਡ ਰਕਸੇ ਅਰਜਹੇ ਰ ਅਕਤੀ ਜਾਂ ਯ ਥ ਗ੍ਰੁਿੱ ਪ ਨ ੰ  ਰਦਿੱਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਸਨੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ, ਜਲ ਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਸਰਥਰਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ੍ੇ  ਧਾਉਣ 

ਰ ਿੱਚ, ਅਸਧਾਰਨ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ।  
• ਐਨ ਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਲੀਗ੍ੇਸੀ ਅ ਾਰਡ (Environmental Legacy Award) – ਇਹ ਅ ਾਰਡ ਰਕਸੇ ਅਰਜਹੇ ਰ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਰਜਸਨੇ ਰਸਹਤਮੰਦ, ਮ ਬ੍ ਤ ਅਤੇ ਸਰਥਰ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ  ਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਰਨਰਰਮਤ  ਾਤਾ ਰਣਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ 

 ਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਰਬ੍ਠਾਉਣ ਦ,ੇ ਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰ ਜਨ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਨਿੱਜੀ ਸਰਰ ਸ ਅਤੇ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਰਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਨਾਮਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ, 28 ਫਰ ਰੀ, 2022 ਹੈ। ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅ ਾਰਡਸ ਸਮਾਰੋਹ, ਬ੍ਸੰਤ 2022 

ਰ ਿੱਚ ਰ ਅਕਤੀਗ੍ਤ ਜਾਂ  ਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਸੀ) ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ। ਅ ਾਰਡਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ  ੇਰਰ ਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਪ ਰਾ ਕਰਨ  

ਲਈ, ਇਿੱਥੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (click here)। 

ਹ ਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਰਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਿੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਰਸਟੀ ਅਤੇ ਸਰਥਰਤਾ ਰ ਿੱਚ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ 

ਅਰਜਹੇ ਰ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਸਰਥਰਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੋਗ੍ਦਾਨਾਂ  ਾਸਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਅ ਾਰਡਸ 

 ਾਸਤੇ ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਬ੍ੋਰਡ ਮੈਂਬ੍ਰ  ਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ 

ਕਰੋ।” 

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

“ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਅ ਾਰਡਸ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਲਈ ਅਰ ੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗ੍ੈਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  2050 ਤਿੱਕ, 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਸਾਡੇ ਸਫਰ ਤ ੇ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਫੁਿੱ ਟਰਪਰੰ ਟ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਦਲਾਅ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਬ੍ਣੋ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਰ ਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ  ਰਕਸ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ੍; ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਅ ਾਰਡਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ,  ਿੱ ਧ ਗ੍ਰੀਨ ਰਸਟੀ ਦੇ ਸਾਡ ੇਰਮਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਜ ੇਂ ਰਕ 

ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਅਤੇ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਰ ਿੱਚ ਰਦਿੱਤਾ ਰਗ੍ਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਰਕਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਗ੍ਲੋਬ੍ਲ ਜਲ ਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਯੋਗ੍ਦਾਨਾਂ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ  ਾਸਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਜਲ ਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦੇ 
ਲੀਡਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਿੱਦਾ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ।” 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Our-Ecosystem.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Our-Ecosystem.aspx


 

 

- ਡਗ੍ ਰ ਹਲੈਨਸ (Doug Whillans), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 2 ਅਤੇ 6; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਐਨ ਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਡ ਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ; ਮੈਂਬ੍ਰ, 

ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱਚ ਜਲ ਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦ ੇਟੀਰਚਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਲਈ 

 ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਥਰਤਾ ਰ ਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਰ ਿੱਚ ਹੋਰ  ਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
Brampton.ca ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਰਕਸੇ ਨ ੰ  ਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਅ ਾਰਡਸ ਲਈ ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਲਈ ਅਰ ੀ ਜਮਹਾਂ 
ਕਰੋ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫ਼ਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤ ੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗ੍ਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ੍ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  

  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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