
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲਓ! ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੀ ਪਰਿਲੀ ਟਰੂਰਜਮ ਿਟਰਟੈਜੀ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿ ੈ

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਜੂਨ, 2020) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਘੁੰ ਮਣ-ਰਫਰਨ ਲਈ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਥਾਂ ਬ੍ਣ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ। ਰਿਟੀ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਪੰਜ-ਿਾਲਾ ਟੂਰਰਜਮ ਿਟਰੈਟਜੀ (Tourism Strategy) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਮਾਣ ਮਰਿਿੂਿ ਿੋ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਰਜਨੀਤੀ, ਿਲਾਿਕਾਰ 

ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬ੍ੈਨੀਰਕਨ ਟਰੈਵਲ ਐਡਂ ਟੂਰਰਜਮ (Bannikin Travel & Tourism) ਅਤੇ ਰਕਉਲੀਨਰੀ ਟੂਰਰਜਮ ਅਲਾਈਿਂ (Culinary Tourism 

Alliance) ਵੱਲੋਂ ਰਵਕਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ।  
 

ਇਿ ਕੰਮ ਦ ੇਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਰਿੱਿੇ ਰਵੱਚ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ (ਰਵਜੀਟਰਿ), ਟੂਰਰਜਮ ਿਟੇਕਿੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਿਟਰੀ ਦ ੇਪਰਤੀਰਨਧੀਆਂ ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। ਇਿਨਾਂ ਪਰਤੀਰਨਧੀਆਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਲੋਕਲ ਐਟਰੈਕਸ਼ਨ ਓਪਰੇਟਰ, ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਇੰਿਟੀਰਟਊਸ਼ਨ, ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੇ 
ਰਨਰਮਾਤਾ, ਰਰਿਾਇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ। ਇਿ ਿਾਰੇ ਪਰਤੀਰਨਧੀ ਆਪਣੇ ਿੁਝਾਅ ਦੇਣਗ੍ੇ। ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਿੁਝਾਅ, ਇਿ ਕਾਰਜਨੀਤੀ 
ਦ ੇਰਵਕਾਿ ਰਵੱਚ ਮਾਰਗ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗ੍ੇ।  
 

ਇਿ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਟੂਰਰਜਮ ਿੈਕਟਰ ਤ ੇਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਅਿਰਾਂ ਤ ੇਰਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। ਨਾਲ ਿੀ ਲੋਕਲ 

ਟੂਰਰਜਮ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦ ੇਮੌਰਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਰਕ ਰਨਵਾਿੀ ਰਕੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦ ੇਸ਼ਰਿਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ। ਟੂਰਰਜਮ 

ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (Tourism Information Association of Ontario) ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਰਮਆਦ ਦੀ 
ਬ੍ਿਾਲੀ ਰਵੱਚ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਟੂਰਰਜਮ ਿੈਕਟਰ ਰਵੱਚ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਟੂਰਰਜਮ, ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਦ ੇਿਕਦਾ ਿੈ। 
 

ਇਿ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨੰੂ ਰਿਟੀ ਦ ੇਕਲਚਰ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (Culture Master Plan), ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਿਟਰੈਟਜੀ (Economic 

Development Strategy) ਅਤੇ ਿਾਲ ਰਵੱਚ ਿੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ (Economic Recovery Strategy) ਦ ੇਨਾਲ 

ਰਮਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। ਿਰੇਕ ਿਟਰੈਟਜੀ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਬ੍ੇਿੱਦ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਕਲਾ, ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ 
ਟੂਰਰਜਮ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਰਦੰਦੀ ਿੈ।  
 

ਰਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ, 2020 ਦੀ ਿਰਦੀ ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੰੂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਿਲੀ ਟੂਰਰਜਮ ਿਟਰੈਟਜੀ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਨਾ ਿੈ। ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/tourism ਤ ੇਜਾਓ।   
 

ਬ੍ਨੈੀਰਕਨ ਟਰੈਵਲ ਐਡਂ ਟਰੂਰਜਮ ਬ੍ਾਰ ੇ

 

ਬ੍ੈਨੀਰਕਨ ਟਰੈਵਲ ਐਡਂ ਟੂਰਰਜਮ ਿਲਾਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਿੈ, ਜੋ ਟੋਰੋਂਟੋ ਰਵਖੇ ਿਰਥਤ ਿੈ, ਜੋ ਥਾਂਵਾਂ ਦ ੇਰਵਕਾਿ, ਯਾਤਰਾ ਿਬੰ੍ਧੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਵਕਾਿ, ਿਮੱਗ੍ਰੀ 
ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਿਬੰ੍ਧਾਂ ਲਈ ਿਮਰਰਪਤ ਿੈ। ਇਿ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਭਵ ਿਬੰ੍ਧੀ ਟੂਰਰਜਮ ਅਤੇ ਰਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਲਾਿ ਦੇਣ ਰਵੱਚ ਮਾਿਰ 

ਿੈ।    
 

ਬ੍ੈਰਨਰਕਨ ਨੇ ਿਾਲ ਰਵੱਚ ਿੀ, ਰਵਰਜਟ ਓਕਰਵਲ (Visit Oakville), ਰਿਟੀ ਆਫ ਓਰਰਲੀਆ (City of Orillia) ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ ਕਾਉਂਟੀ (Grey County) ਲਈ 

ਇਿੋ-ਰਜਿੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਵੱਚ ਿਰਿਯੋਗ੍ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਵੇਲੇ ਇਿ ਪੀਟਰਬ੍ੋਰੋ ਐਡਂ ਦ ਕਵਾਰਥਾਿ (Peterborough & the Kawarthas) ਅਤੇ ਰਪਰੰ ਿ 

ਐਡਵਰਡ ਕਾਉਂਟੀ (Prince Edward County) ਲਈ ਟੂਰਰਜਮ ਬ੍ਿਾਲੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਤ ੇਿਲਾਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ।  
 

http://www.brampton.ca/tourism


 

 

ਰਕਉਲੀਨਰੀ ਟਰੂਰਜਮ ਅਲਾਈਿਂ ਬ੍ਾਰ ੇ

 

ਰਕਉਲੀਨਰੀ ਟੂਰਰਜਮ ਅਲਾਈਿਂ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ੈਰ-ਲਾਭ ਫੂਡ ਟੂਰਰਜਮ ਰਵਕਾਿ ਿੰਗ੍ਠਨ ਿੈ। ਇਿਦਾ ਟੀਚਾ, ਫੂਡ ਟੂਰਰਜਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਵਕਾਿ 

ਰਵੱਚ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਗ੍ਲੋਬ੍ਲ ਲੀਡਰ ਬ੍ਣਕ,ੇ ਫੂਡ ਅਤੇ ਰਡਰੰ ਕ ਇੰਡਿਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਇੰਡਿਟਰੀ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਿੈ।  
 

ਿਵਾਲੇ 

“ਮੈਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਿਲੀ ਟੂਰਰਜਮ ਿਟਰੈਟਜੀ ਦੇ ਰਵਕਾਿ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤ ੇਬ੍ੇਿੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਤ ੇਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ ਨੰੂ 

ਕੋਰਵਡ-19 ਿੰਕਟ ਤੋਂ ਬ੍ਿਾਲ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬ੍ੇਿੱਦ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਿੈ। ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਬ੍ਿੁਤ ਿਾਰੇ ਪਰਰਤਭਾਵਾਨ ਲੋਕ ਅਤੇ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਿਨ, ਰਜਿਨਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਨ। ਮੈਂ ਿਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਲਈ ਿੱਦਾ ਰਦੰਦਾ ਿਾਂ!” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀ, ਿਟੇਕਿੋਲਡਰ ਅਤੇ ਇੰਡਿਟਰੀ ਦ ੇਮਾਿਰ, ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ ਦੀ ਪਰਿਲੀ ਟੂਰਰਜਮ ਿਟਰੈਟਜੀ ਨੰੂ ਰਬ੍ਿਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 

ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦੀ ਬ੍ਿਾਲੀ ਲਈ, ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਰਬ੍ਿਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਿੱਲਾਂ ਵਾਿਤੇ ਭਾਗ੍ੀਦਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਿੈ, ਖਾਿ ਕਰਕ ੇਜਦੋਂ 
ਅਿੀਂ ਇਿ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਿਰ ਰਨਿੱਕਲ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਘੁੰ ਮਣ-ਰਫਰਨ ਦੀ ਖਾਿ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ 
ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਥਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸ਼ਰਿਰ ਿੈ। ਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਪਾਰਕ, ਇਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ 

ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਿਨ, ਜੋ ਿਾਨੰੂ ਦੂਰਜਆਂ ਤੋਂ ਖਾਿ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਿਲੀ ਟੂਰਰਜਮ ਿਟਰੈਟਜੀ, ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ, ਿਾਨੰੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ 
ਬ੍ਿਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਿਿਾਇਕ ਿੋਵੇਗ੍ੀ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ੍ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗ੍ੀ, ਰਜਿਦਾ ਇਿ ਿੱਕਦਾਰ ਿੈ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1ਅਤੇ 5, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ 

ਿਰਰਵਰਿਜ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਟੂਰਰਜਮ ਐਡਂ ਰਫਲਮ ਆਰਫਿ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਮਜਬ੍ੂਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਬ੍ੈਨੀਰਕਨ ਟਰੈਵਲ ਐਡਂ ਟੂਰਰਜਮ ਅਤੇ 
ਰਕਉਲੀਨਰੀ ਟੂਰਰਜਮ ਅਲਾਈਿਂ ਦ ੇਮਾਿਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਟੂਰਰਜਮ ਿਟਰੈਟਜੀ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ ਦੀ ਰਦਸ਼ਾ ਰਵੱਚ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ 
ਬ੍ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਬ੍ਾਦੀ ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਰਧਤ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਛੋਟੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦ ੇਵਾਧੇ ਤ ੇਰਧਆਨ 

ਦੇਵੇਗ੍ੀ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗ੍ਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ੍ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

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


 

 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗ੍ਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇ੍ਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

