
 

 

  

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 
 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ COVID-19 ਨ ੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲਈ, ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ  
ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰ ੇਨ ੰ  ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਜੋਨਾ ਤ ੇਕੰਮ ਕੀਤਾ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (13 ਮਈ, 2020) – ਅੱਜ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (City Council) ਨੇ, ਿਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਰ ੱਚ ਅੱਗੇ  ਧਣ 

 ਾਿਤੇ, ਰਿਟੀ ਲਈ ਫਰੇਮ ਰਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕ ਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ (Economic Recovery Strategy) ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 

ਛਟੋੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦੀ ਰਹਮਾਇਤ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਮਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦ ੇਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਿਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਤ ੇਹੋਣ 

 ਾਲੇ COVID-19 (ਿੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਦ ੇਪਰਭਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਿ ਬ੍ਾਈ ਿਰਕਾਰ (Provincial Government) ਨ ੰ  ਇੱਕ 

ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਿ ਪੱਤਰ ਰ ੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਕ ਜੇਕਰ ਰ  ਿਾਇਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਰਕਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇ 
ਿਕਣ, ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ  ੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਤ ੇਅਿਥਾਈ ਪਾਬੰ੍ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ੇ। ਛੋਟੀ-ਰਮਆਦ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਕਮਰਰਸ਼ਅਲ ਰੈਂਟ ਅਰਿਿਟੈਂਿ (ਿੀ.ਈ.ਿੀ.ਆਰ.ਏ.) (Canada Emergency 

Commercial Rent Assistance) (CECRA) ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੰ  ਮਨਜ ਰੀ ਰਮਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਰਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਰ ੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੀ.ਈ.ਿੀ.ਆਰ.ਏ. (CECRA) ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਤੇ ਰ ਚਾਰ ਕਰਨ।  

ਅਰਥਚਾਰ ੇਨ ੰ  ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ (ਇਕਨੋੋਰਮਕ ਰਰਕ ਰੀ ਿਟਰਟੈਜੀ) 

ਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੇਅਰ ਦੀ COVID-19 ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Economic Support 

Task Force)  ੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਿਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰਿ ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi) ਅਤੇ ਪਾੱਲ ਰ ਿੇਂਟ (Paul 

Vicente) ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਾਹਤ 

ਯਤਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਤ ੇਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਿ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਰ ੱਚ, ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਿ ਬ੍ਾਈ ਿਰਕਾਰਾਂ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ (Brampton Board of Trade), ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. (Downtown Brampton BIA), ਚੈਂਬ੍ਰਿ ਆਫ 

ਕੌਮਰਿ Chambers of Commerce) ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਪਰਤੀਰਨਧੀ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨ  ਾਿਤੇ ਇਿਨ ੰ  ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਕੱਢਣਾ 
ਅਤੇ ਬ੍ੇਹਤਰ ਿਰਥਤੀ ਰ ੱਚ ਰਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚ,ੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਰ ਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ 
ਨ ੰ  ਅੱਗੇ  ਧਾ ਕੇ ਹਾਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਰ ਜਰ ਰੀ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਇਹ ਹਨ: 

 
 



 

 

 
 

• ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਰਸ਼ਪ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) ਦ ੇਰ ਿਤਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ 

ਰਡਿਰਟਰਕਟ (Innovation District) ਦੀ ਅਰਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਨ ੰ  ਅੱਗੇ  ਧਾਉਣ ਰਜਹੀਆਂ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, 
ਨ ੇਂ ਤਰੀਰਕਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਾਲੇ ਪਰਰ ਰਤਨ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਗਰਰਹਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਰਸ਼ਪ ਨ ੰ  ਪ ੰ ਜੀ ਰ ੱਚ ਬ੍ਦਲਣਾ। 

• ਰਨ ੇਸ਼ 

“ਿਪੋਰਟ ਲੋਕਲ” (“Support Local”) ਮੁਰਹੰਮ ਅਤੇ  ਰਚੁਅਲ ਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨ ੈਿਟਮੈਂਟ ਰਮਸ਼ਨਿ (Virtual Foreign Direct 

Investment Missions) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਿਮੇਤ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ  ਾਿਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਦ ੇਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਇਿਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। 

• ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ 

ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ  ਧਾਉਣਾ, ਅਲਗੋਮਾ ਯ ਨੀ ਰਰਿਟੀ (Algoma University) ਦ ੇਰ ਿਤਾਰ ਿਮੇਤ।  

• ਕਲਾ, ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਟ ਰਰਜਮ  

ਰਡਜੀਟਲ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਰਕਉਂਰਕ ਰਿਟੀ ਨੇ ਨ ੇਂ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਿੈਕਟਰ  ਾਿਤੇ, ਆਉਣ  ਾਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀ 
ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਅਤੇ ਿਰਹਯੋਗ ਿਬੰ੍ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਰ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਲਾ 
ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਿੱਰਖਆ, ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨ ੰ  ਆਭਾਿੀ ( ਰਚੁਅਲ) ਤੌਰ ਤ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।  

ਰਜ ੇਂ-ਰਜ ੇਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ੇਗਾ, ਉ ੇਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ  ਧੇਗੀ। 

ਹ ਾਲੇ 

“COVID-19 ਨੇ, ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ  ਾਂਗ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਤ ੇ ੀ ਬ੍ਹੁਤ  ੱਡਾ ਆਰਰਥਕ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਆਪਣ ੇ

ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੜ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨ ੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਰਕ 

ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਨੇ, ਿਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਰਹਯੋਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਹਾਲੀ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਿਲਈ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰ ੱਚ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰਤਆਰ ਹਾਂ।” 

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

“ਿਾਡੀ ਖੁਸ਼ਰਕਿਮਤੀ ਹੈ ਰਕ ਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਿਮੱਰਿਆ ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਰ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੰਭਾ ੀ ਹੱਲ ਤ ੇਿਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਦੀਆਂ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਰ ੱਚ, ਰਮਰਨਿਟਰ ਿਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਖਰਹਰਾ ਿਮੇਤ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ੱਚ ਿਾਡੇ ਕਈ 

ਭਾਈ ਾਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਿੀਂ ਇਿ ਿੰਕਟ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਲਈ 

ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਕੱਠੇ  ੱਧ ਮਜਬ੍ ਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਇਿਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਆ ਜਾ ਾਂਗੇ।” 

- ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6; ਕੋ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ  

“COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਮਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹਰ ਿੰਭ  ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਠੋਿ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਜਬ੍ ਤੀ ਨਾਲ ਇਿ 



 

 

ਿੰਕਟ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਿਰਥਤੀ ਰ ੱਚ ਰਲਆਉਣ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦਮ, ਹੁਣ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਿਮੇਂ ਰ ੱਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।” 

- ਪਾੱਲ ਰ ਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਕੋ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ  

“ਿਾਡਾ ਿਟਾਫ਼, ਿਾਡੇ ਿਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਦੀ COVID-19 ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਬ੍ਨਾਂ ਥੱਕ ੇਲਗਾਤਾਰ 

ਕੰਮ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਿਟਾਫ਼ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਿਮੇਂ ਰ ੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ ਾਧੇ ਅਤੇ ਿਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਰ ੱਚ  ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਿਮੇਂ ਤੋਂ 
ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਕ COVID-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰ ੱਚ  ੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਿ ਰ ੱਚ 

ਿਾਡੇ ਿਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦ ੇਕਈ ਿੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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