
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਰਰਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਨਰਪੱਖ ਅਤ ੇਸਮੇਂ ਰਸਰ  

ਫਡੈਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬ੍ਾਈ ਫੰਰਡੰਗ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

ਰਸਟੀ ਨੇ ਫਡੈਰਲ ਅਤ ੇਸਬੂ੍ਾਈ 2020 ਪੂਰਵ-ਬ੍ਜਟ ਮਸ਼ਵਰਰਆ ਂਰਵੱਚ ਸਝੁਾਅ ਰਦੱਤ ੇ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਜਨਵਰੀ, 2020) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਫੈਡਰਲ (Federal) ਅਤੇ ਸੂਬ੍ਾਈ (Provincial) ਸਰਕਾਰਾਂ ਦ ੇ2020 ਪੂਰਵ-

ਬ੍ਜਟ ਮਸ਼ਵਰਰਆਂ ਦ ੇਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅੱਜ, ਮੈਂਬ੍ਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ – ਰੂਬ੍ੀ ਸਹੋਤਾ (Ruby Sahota), ਕਮਲ ਖਰਹਰਾ (Kamal Khera), ਮਰਨੰਦਰ ਰਸੱਧੂ (Maninder Sidhu), 

ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ (Ramesh Sangha) ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਰਸੱਧੂ (Sonia Sidhu) ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਰਟੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਰਸਟੀ 
ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਬ੍ਜਟ ਸਬੰ੍ਧੀ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ ਦ ੇਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝ ੇਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ ਦ ੇਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਅਬ੍ਾਦੀ ਦ ੇਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੰੂ ਮ਼ਿਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬ੍ਾਰੇ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਰਵਰਵਾਕ 

(Riverwalk) ਰਜਹੀਆਂ ਸਰਿਰ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ ਰਵੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਰਮਕਾ ਦ ੇਮਹੱਤਵ ਬ੍ਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਕੱਲਹ (24 ਜਨਵਰੀ) ਦੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰਵੱਚ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ  ਓਨਟੈਰੀਓ ਪਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ (Ontario Premier Doug Ford) ਨੰੂ 

ਪਰੋਰਵੰਸ਼ੀਅਲ ਸਬ੍ਰਮਸ਼ਨ ਡੌਰਕਊਮੈਂਟ (Provincial submission document) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਼ਿਰੂਰੀ ਮਾਮਰਲਆਂ 
ਬ੍ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਰਜਵੇਂ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵੱਚ ਬ੍ਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਰਡੰਗ ਰਮਲਣਾ, ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ (Peel Memorial Hospital) ਦੇ 
ਰਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਦ ੇਸਰਹਯੋਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਰਡੰਗ ਦੀ ਲੋੜ। ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਸ (Peel 

Regional Police) ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਰਖਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ $20.5 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ 
ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੀਰਟੰਗ ਰਵੱਚ ਗਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਜ 410 ਅਤੇ 403 ਤ ੇਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. (CCTV) ਕੈਮਰਰਆਂ ਦੀ ਲੋੜ 

ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਸੂਬ੍ਾਈ ਔਫੈਂਰਸਜ ਐਕਟ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ ਰਵੱਚ ਜੂਰਡਰਸ਼ਅਲ ਵਸੀਰਲਆਂ ਦੀ ਘਾਟ (shortage of judicial resources 

at the Provincial Offences Act (POA) court house in Brampton) ਬ੍ਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਰਖਆ ਰਕ ਕਾਉਂਰਸਲ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ, ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਜਟ ਸਬੰ੍ਧੀ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫੰਰਡੰਗ ਤੱਕ 

ਪਹੰੁਚ ਲਈ ਰਮਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਰਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਨਯਰਮਤ ਅੱਪਡੇਟਸ ਰਮਲਦੇ ਰਰਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।     

ਹੇਠਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੂਰਵ-ਬ੍ਜਟ ਪਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਰਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਰਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ (City’s website) ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ 

ਹਨ। 

 ਇੱਕ ਰਨਰਪੱਖ ਫੰਰਡੰਗ ਵੰਡ ਮਾੱਡਲ, ਜੋ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਅਤੇ ਼ਿਮੂ (Züm) ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ 

ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਬ੍ਾਅ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ   

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Federal%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Federal%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20191113cw_Agenda.pdf#page=32
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20191113cw_Agenda.pdf#page=32
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20191113cw_Agenda.pdf#page=32
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Welcome.aspx


 

 

 ਲਗਾਤਾਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (Environmental Assessment) ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ-ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. 
(Hurontario-Main St. LRT) ਤੋਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੋ (Downtown Brampton GO) ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਫੰਰਡੰਗ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ   
 ਰਰਵਰਵਾਕ ਲਈ ਸਰਹਯੋਗ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਆਰਰਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 

ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਅਰਿਚਾਰੇ ਰਵੱਚ $256 ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਨ ਅਤੇ 2,200 ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਹੈ 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ “ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਹਾੱਲਵੇ ਰਵੱਚ ਇਲਾਜ” ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ (Peel Memorial Centre) ਦੇ ਫੇਜ 2 ਦਾ 
ਰਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਤੀਜ ੇਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ, ਉਰਚਤ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਫੰਰਡੰਗ 

 ਲੈਰਜਸਲੇਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨਯੂ (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਨੰੂ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨਾ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੌਕ ੇਪੈਦਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਨਾ। ਮੇਨਸਟਰੀਟ ਰਰਸਰਚ (Mainstreet Research) ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ83% ਰਨਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ (Brampton University) ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ 

 ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਰਖਆ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਲਈ ਸਮੱੁਚ ੇਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਹਕਰਮਆਂ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਖਾਸ ਡੇਟੇ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ 

ਹਵਾਲੇ 

“ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਹਾਕ ੇਰਵੱਚ, ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਦੀ ਪਰਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਰਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਰਿਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਅਰਜਹੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਰਨਰਪੱਖ, ਉਰਚਤ 

ਫੰਰਡੰਗ ਨੰੂ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬ੍ਾਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰੋਜੈਕਟ ਓਨਟੈਰੀਓ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਰਸਟੀ 
ਦੀ ਆਰਰਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਰਖਆ ਰਵੱਚ ਹਾਲੀਆ ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਹਮਾਇਤੀ ਯਤਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਬੰ੍ਧੀ ਮੌਰਕਆਂ, ਪੋਸਟ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਸੱਰਖਆ, ਪਰਭਾਵੀ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ ਪੱੁਜਣਯੋਗਤਾ ਰਤਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਦੋਵੇਂ 
ਮਰਹਕਰਮਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” 

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

“ਹਰ ਸਾਲ, ਹ਼ਿਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਰਰਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੋਣਵੀਂ ਿਾਂ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਰਵਕਾਸ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਹਾਨੀ ਹੈ, 

ਰਜਸਨੰੂ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬ੍ਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮ਼ਿਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਹਯੋਗਾਤਮਕ 

ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਰਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਰਟੀਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

2040 ਰਵਜਨ ਦ ੇਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।” 

-        ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 
 
 
  

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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