
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਕੈਨੇਡਾ 2021 ਰ ਿੱ ਚ ਿਰਬ੍ਤੋਮ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਲਈ ਮੈਕਲੀਨਜ  

ਿ ਚੀ ਰ ਿੱ ਚ #13  ਜੋਂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਹ ੈ
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਅਪਰੈਲ, 2021) – ਮੈਕਲੀਨਜ ਮੈਿਜੀਨ (Maclean’s Magazine)  ਿੱਲੋਂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ , ਕੈਨੈਡਾ ਦੀਆਂ ਿਰਬ੍ੋਤਮ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ 2021 (Canada’s Best Communities 2021) ਰ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ  ਜੋਂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰ ਿੱਚ ਰਰਹਣ ਲਈ 

ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਥਾ ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਰਕੰਿ ਹੈ। 

ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਿ ਚੀ ਰ ਿੱਚ 199 ਾਂ ਿਥਾਨ ਹਾਿਲ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਇਿ ਿਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 415 ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱਚੋਂ 13 ਦੀ ਰੈਂਰਕੰਿ ਤ ੇਪਹੰੁਚ ਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ 

ਰੈਂਰਕੰਿ, ਹਰੇਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਜਾਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ, ਿਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ 

ਕਨੈਕਟੀਰ ਟੀ  ਲਈ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ , ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱਚ ਰਰਹਣ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਥਾ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ  ਜੋਂ ਚੁਰਣਆ ਰਿਆ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਰ ਿੱਚ ਰਰਹਣ ਲਈ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਥਾ ਾਂ ਦੀ, ਮੈਕਲੀਨਜ ਦੀ ਖਾਿ ਨ ੀਂ ਰੈਂਰਕੰਿ ਰ ਿੱਚ, ਕੋਰ ਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਇਿ ਿਿੱਲ ਨ ੰ  
ਰਧਆਨ ਰ ਿੱਚ ਰਿੱ ਰਖਆ ਰਿਆ ਹੈ ਰਕ  ਿੱਧ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨ ਾਇਰਰਨਕਿ ਐਨਾਲਾਇਰਟਕਿ (Environics 

Analytics) ਅਤੇ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਿੱਰਰਟੀ (ਿੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਏ.) (Canadian Internet Registration Authority) 

(CIRA)  ਿੱਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਏ ਡੇਟੇ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਈ ਿਰੋਤਾਂ ਦ ੇਜਨਤਕ ਰ ਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬ੍ਧ ਅੰਕਰੜ੍ਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਿ 

ਆਧਾਰ ਤ ੇਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਰਕ ਉਹ ਔਿਤਨ ਰ ਅਕਤੀ ਦੇ ਬ੍ਾਰੇ ਰ ਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨ ੰ  ਰਕੰਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਿਦੇ 
ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਹਰੇਕ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀ ਨ ੰ  ਰੈਂਰਕੰਿ ਰਦਿੱਤੀ। 

ਮੈਕਲੀਨਜ ਦੀ ਰੈਂਰਕੰਿ ਰ ਿੱ ਚ, ਰਰਹਾਇਸ਼ ਿਮਰਿੱਥਾ, ਅਬ੍ਾਦੀ ਰ ਿੱਚ  ਾਧੇ, ਟੈਕਿਾਂ, ਅਪਰਾਧ, ਮੌਿਮ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਿਹ ਲਤਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਤ ੇਰ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਰਿਆ। ਇਿ ਰ ਿੱ ਚ ਿੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਏ. (CIRA) ਦ ੇਡੇਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਨ ੀਂ ਸ਼ਰੇਣੀ ਰੇਰਟੰਿ, ਬ੍ਰੌਡਬ੍ੈਂਡ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ  ੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੀ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਿ ਚੀ ਦੇਖਣ ਲਈ, www.macleans.ca ਤ ੇਜਾਓ।  

ਹ ਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। ਮੈਨ ੰ  ਨਾ ਰਿਰਫ਼ ਮੈਕਲੀਨਜ  ਿੱਲੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਰ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ  ਜੋਂ 
ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ,ੇ ਬ੍ਲਰਕ ਇਿੱਕ ੋਿਾਲ ਰ ਿੱਚ #199 ਤੋਂ #13 ਦੀ ਥਾਂ ਤ ੇਪਹੰੁਚਣ ਤੇ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਿੀਂ, ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਲਈ ਲਿਾਤਾਰ 

ਅਰਜਹਾ ਿੰਪੰਨ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜੁਰੜ੍ਆ ਹੋਇਆ, ਿਰਥਰ, ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ  ਾਲਾ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਰਥਕ  ਾਧੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰਥਤੀ 
ਰ ਿੱਚ ਹੋ ੇ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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"ਮੈਕਲੀਨਜ  ਿੱਲੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਰ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ  ਜੋਂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਹੋਣਾ, ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਲਈ ਅਰਥਪ ਰਣ ਨਤੀਜੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਾਡੀ ਟੀਮ  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ। ਟਰਮ ਆਫ 

ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਨ ੰ  ਅਿੱਿੇ  ਧਾ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਰਜਹੀ ਥਾਂ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਾਂਿੇ, ਰਜਿਨ ੰ  ਲੋਕ ਰਰਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ 

ਚੁਣਨ।” 
 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਿਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਿੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 
 ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਿਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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