
 

 

 

ਤਰੰੁਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਤਜੇ਼ ਰਫਤਾਰ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਰਿਣਸ਼ੀਲਤਾ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ ਸੜਕ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਰੁਿੱ ਰਿਆ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਸਤਾ  ਮਨਜ਼ ਰ ਕੀਤਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (13 ਜੁਲਾਈ, 2020) – 8 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ , ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ ਸਰਬ੍ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਟੋਮੇਰਟਡ ਸਪੀਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਏ.ਐਸ.ਈ.) 

(Automated Speed Enforcement) (ASE) ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਰਦਿੱਤੀ। ਇਿ ਰਸਸਟਮ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤ ੇ200 ਥਾ ਾਂ ਰ ਿੇ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ 

ਨਾਲ ਿੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਰਫਕ-ਸਬੰ੍ਧੀ ਘਟਨਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ  ਾਿਨ ਚਲਾਉਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ (ਯ ਜਰਸ) ਲਈ ਸੜਕ ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  

ਇਸ  ੇਲੇ, ਪੰਜ ਥਾ ਾਂ ਤ ੇਏ.ਐਸ.ਈ. (ASE) ਸ ਚਨਾ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਲਿੱ ਗੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਰਸਤੰਬ੍ਰ 2020 ਤਿੱਕ, ਇਿਨਾਂ ਥਾ ਾਂ ਤ ੇਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਰਦਿੱਤੇ 
ਜਾਣਗੇ:  

•  ਾਰਡ 1:  ੋਡਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ (Vodden Street East) (ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ (Kennedy Road) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟਰੀਟ (Centre Street) ਦੇ 
ਰ ਚਕਾਰ) 

•  ਾਰਡ 2: ਰਰਚ ੇਲ ਡਰਾਈ  ਨੌਰਥ (Richvale Drive North) (ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸੈਂਡਲ ੁਿੱ ਡ ਪਾਰਕ ੇ (Sandalwood Parkway) ਦੇ 
ਰ ਚਕਾਰ) 

•  ਾਰਡ 3: ਰੇ ਲਾਿੱਸਨ ਬ੍ੁਲੇ ਾਰਡ (Ray Lawson Boulevard) (ਿੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਸਟਰੀਟ (Hurontario Street) ਅਤੇ ਮੈਕਲੌਗਰਲਨ ਰੋਡ 

(McLaughlin Road) ਦ ੇਰ ਚਕਾਰ) 

•  ਾਰਡ 8: ਅ ੋਨਡੇਲ ਬ੍ੁਲੇ ਾਰਡ (Avondale Boulevard) (ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ (Bramalea Road) ਅਤੇ ਰਬ੍ਰਚਬ੍ੈਂਕ ਰੋਡ (Birchbank 

Road) ਦ ੇਰ ਚਕਾਰ) 

•  ਾਰਡ 9: ਫਰਨਫੋਰੈਸਟ ਡਰਾਈ  (Fernforest Drive) (ਬ੍ੋ ੇਅਰਡ ਡਰਾਈ  (Bovaird Drive) ਅਤੇ ਸੈਂਡਲ ੁਿੱ ਡ ਪਾਰਕ ੇ ਦ ੇਰ ਚਕਾਰ) 

ਰਸਟੀ, ਸਤੰਬ੍ਰ 2020 ਤਿੱਕ 25  ਾਧ  ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੇਫਟੀ ਜ਼ੋਨਸ (Community Safety Zones) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਸਟਾਫ, 

ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰ ਿੱਚ ਏ.ਐਸ.ਈ. ਨ ੰ  ਸਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ  ਾਧ  ਕੈਮਰੇ ਿਰੀਦਣਾ  ੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਿਰੀਦ, ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇਅੰਤ ਤਿੱਕ ਪ ਰੀ ਿੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਿੈ। 

ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦ ੇਯਤਨ ਰ ਿੱਚ, ਸ਼ਰਿਰ ਰ ਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਿੋਣ ਦੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਤ ੇਸਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ  ਾਿਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਸਲਾਿ 

ਰਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇਰਕ ਏ.ਐਸ.ਈ. ਲਾਗ  ਿੈ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨ ੰ  ਬ੍ਰਦਾਸ਼ਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਿਾ ਿੈ। 

ਰਪਛਕੋੜ 

• ਏ.ਐਸ.ਈ., ਜੋ ਰਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ  ਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਦ ੇਨਾਲ, ਸ ਬ੍ਾਈ ਤੌਰ ਤ ੇਕਨ ੰ ਨੀ ਿੈ, ਲੋਕਲ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ  ਾਸਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ 

ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ – ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ  ਰਗੇ, ਸੜਕ ਦ ੇ ਿੱ ਧ ਨਾਜ਼ੁਕ  ਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ।  
• ਏ.ਐਸ.ਈ. ਇਿੱਕ ਆਟੋਮੇਰਟਡ ਰਸਸਟਮ ਿੈ, ਜੋ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਾਂ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਮਾਪ ਉਪਕਰਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

https://www.brampton.ca/en/residents/Roads/pedestrian-driver-safety/Pages/community-safety-zones.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/Roads/pedestrian-driver-safety/Pages/community-safety-zones.aspx


 

 

• ਏ.ਐਸ.ਈ., ਸਕ ਲ ਜ਼ੋਨਸ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੇਫਟੀ ਜ਼ੋਨਸ ਰ ਿੱ ਚ, ਸਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਤ ੇਰਲਿੀ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਲਣ  ਾਲੇ 

 ਾਿਨਾਂ ਦ ੇਰਚਿੱਤਰ ਰਿਿੱਚਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਰਰਜਸਟਰਡ ਪਲੇਟ ਿੋਲਡਰ ਨ ੰ  ਰਟਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, 

ਭਾ ੇਂ  ਾਿਨ ਕੋਈ  ੀ ਚਲਾ ਰਰਿਾ ਿੋ ੇ। 
• ਕਨ ੰ ਨ, ਸਕ ਲ ਜ਼ੋਨਸ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੇਫਟੀ ਜ਼ੋਨਸ ਰ ਿੱਚ ਅਤੇ 80 ਰਕ.ਮੀ. ਪਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ  ਾਲੇ ਰੋਡ ੇਜ ਤ ੇਏ.ਐਸ.ਈ. 

ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੰਦਾ ਿੈ। 
• ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 19 ਦਸੰਬ੍ਰ, 2019 ਰ ਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਿਲਾ ਸ ਚਨਾ ਸਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਏ.ਐਸ.ਈ. ਲਾਗ  ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ 

ਪਰਿਲੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਸੀ। 

ਏ.ਐਸ.ਈ. ਬ੍ਾਰੇ  ਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ (here) ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।  

ਿ ਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸਰਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਿੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਇਸ ਸੁਨੇਿੇ ਨ ੰ  ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦ ੇਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿੇਗੀ। 
ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰ ਿੱਚ 200 ਥਾ ਾਂ ਤੇ ਆਟੋਮੇਰਟਡ ਸਪੀਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਰਜਿੇ ਉਪਾ ਾਂ ਰਾਿੀਂ, ਅਸੀਂ  ਾਿਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਘਟਨਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਸੜਕ ਸਬੰ੍ਧੀ  ਰਤੋਂਕਾਰਾਂ, ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਨਾਜ਼ੁਕ  ਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ  ਾਧ  ਏ.ਐਸ.ਈ. ਨ ੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ  ਾਿਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਕੇਤ ਦ ੇਰਿੇ ਿਾਂ ਰਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਬ੍ਰਦਾਸ਼ਤ 

ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੜਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਾ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ  ੋਡਨ ਸਟਰੀਟ ਰ ਿੇ ਏ.ਐਸ.ਈ. ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, 

ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆ ਾਜਾਈ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਸਰਿਯੋਗ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ, ਕੋਲ ਿੀ ਅਸਥਾਈ ਬ੍ਾਈਕ ਲੇਨਾਂ ਦੀ  ੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 

ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਿ ਸਟਰੀਟ ਫਾਰ ਪੀਪਲ (ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ) ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਿੱਿ 

ਸਕੀਏ!” 

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

“ਆਟੋਮੇਰਟਡ ਸਪੀਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਰਰਮਾਈਡਂਰ ਿੈ ਰਕ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਰਰਆਂ ਨ ੰ   ਾਿਨ ਿੌਲੀ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਰਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, 

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਰ ਿੱ ਚ ਸਰਕਰਰਆ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਿਾਂ। ਏ.ਐਸ.ਈ. ਪੇਸ਼ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਪਰਿਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, 
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਦਿਾ ਰਿੇ ਿਾਂ ਰਕ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਰਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਿਲੀ ਤਰਜੀਿ ਿੈ।” 

- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8;  ਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ  ਰਕਸ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਸਾਡੀ ਰੋਡਸ ਮੈਂਟੇਨੈਂ ਸ ਐਡਂ ਟਰੈਰਫਕ ਸਰਰ ਰਸਜ ਟੀਮ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮਿਿੱਤ ਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੀ ਿੈ ਰਕ ਸੜਕਾਂ, 
ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਰਫਕ ਰਸਸਟਮ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾ ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਕੋਰ ਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਸਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਟੋਮੇਰਟਡ ਸਪੀਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ 
ਲਾਗ ਕਰਣ ਲਈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਰਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।” 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aseontario.com%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3f5b0fda592c4a1fca3308d82744676e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637302522065338184&sdata=YiRtXpWBf7B4pvRhnfTd73%2B2je8FaJ%2Baex9SYu7h%2FRI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aseontario.com%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3f5b0fda592c4a1fca3308d82744676e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637302522065338184&sdata=YiRtXpWBf7B4pvRhnfTd73%2B2je8FaJ%2Baex9SYu7h%2FRI%3D&reserved=0


 

 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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