
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਦਜੂੇ ਰਿਸ਼ਿ ਯੁੁੱ ਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ 75ਿੀਂ ਿਰਹਗੰੇਢ ਮਨਾਿਗੇੀ 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਅਗਿਤ, 2020) – ਬ੍ੁੁੱ ਧਿਾਰ, 2 ਿਤੰਬ੍ਰ ਨੰੂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਿ ਯੁੁੱ ਧ ਦ ੇਅੰਤ (End of World War II) ਦੀ 
75ਿੀਂ ਿਰਹੇਗੰਢ ਮਨਾਿੇਗੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਯੁੁੱ ਧ ਦ ੇਿਾਬ੍ਕਾ ਫੌਜੀਆਂ (Veterans of War) ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਕੀਤੀ, 
ਰਿਟੀ ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਰਮੈਂਬ੍ਰਿ (Brampton Remembers) ਿੈਬ੍ਪੇਜ ਤੇ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰਿਖੇ ਝੰਡੇ 
ਅੁੱ ਧੇ-ਝੁਕ ੇਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। 
 
2 ਿਤੰਬ੍ਰ ਨੰੂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਰਮੈਂਬ੍ਰਿ (Brampton Remembers) ਿੈਬ੍ਪੇਜ ਤ,ੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ, ਦੂਜੇ 
ਰਿਸ਼ਿ ਯੁੁੱ ਧ ਦ ੇਿਾਬ੍ਕਾ ਫੌਜੀਆਂ (Brampton WWII Veterans), ਪਾਇਲਟ ਅਫ਼ਿਰ ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੁਰੇਲ (Bill Burrell) ਅਤੇ ਿੁਰਗਿਾਿੀ ਕਰਨਲ 

ਐਡਿਰਡ ਕੋਨੋਿਰ (Edward Conover) ਦ ੇਿੀਡੀਓ ਿੁਨੇਹੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਿ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ ਿਰਹੇਗੰਢ ਦ ੇਇਰਤਹਾਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।   
 

ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਿੀ, 2 ਿਤੰਬ੍ਰ ਨੰੂ ਿਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਿ ਯੁੁੱ ਧ ਰਿੁੱਚ ਿੇਿਾ ਰਦੁੱਤੀ ਿੀ।  
  

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਿੋਗ ਿਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ, 2 ਿਤੰਬ੍ਰ ਨੰੂ, ਔਨਲਾਈਨ www.brampton.ca/bramptonremembers 

ਤੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਹੈ।  
  

ਰਪਛਕੋੜ 

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਿ ਯੁੁੱ ਧ ਦ ੇਅਰਧਕਾਰਕ ਅੰਤ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਿੇਗੀ। ਇਿ ਯੁੁੱ ਧ ਦਾ ਅੰਤ 2 ਿਤੰਬ੍ਰ, 1945 ਨੰੂ ਜਾਪਾਨ (Japan) ਦੇ ਆਤਮ 

ਿਮਰਪਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ (Hong Kong) ਰਿੁੱਚ ਿੇਿਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਿੈਨਾ ਨੇ ਪੈਰਿਰਫਕ (Pacific) 

ਰਿਏਟਰ ਰਿੁੱ ਚ ਿੇਿਾ ਨਹੀਂ ਰਦੁੱਤੀ ਿੀ, ਪਰੰਤੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਈ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਨੇ ਯੁੁੱ ਧ ਦ ੇਯੂਰੋਪੀਅਨ (European) ਰਿਏਟਰ ਰਿੁੱਚ ਿੇਿਾ ਰਦੁੱਤੀ ਿੀ। ਬ੍ਹੁਤ 

ਿੁੱਡੀ ਿੰਰਖਆ ਰਿੁੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਿੀਆਂ ਨੇ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਿਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ (Allied Countries) ਦੀ ਿੈਨਾ ਨਾਲ, ਪੈਰਿਰਫਕ ਰਿਏਟਰ ਰਿੁੱਚ ਿੀ ਿੇਿਾ ਰਦੁੱਤੀ ਿੀ।  
 

2 ਿਤੰਬ੍ਰ ਨੰੂ ਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਿਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਿੀਆਂ ਦੀ ਿੇਿਾ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਿ ਅਜਾਦੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ 

ਰੁੱਖਣ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਰੁੱ ਰਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਜਾਦੀ ਅੁੱਜ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। 
 

ਹਿਾਲੇ  

“ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਿ ਯੁੁੱ ਧ, 75 ਿਾਲ ਪਰਹਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਿੀ ਅਤੇ ਇਿਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੁੱਚ ਕਈ ਰਜੰਦਗੀਆਂ ਿਮੇਤ, ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਬ੍ਦਲ ਰਦੁੱਤਾ ਿੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਿਾਰਰਆਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦੀ ਹਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੁੱ ਧ ਰਿੁੱਚ, ਰਬ੍ਨਾਂ ਰਕਿੇ ਿਿਾਰਿ ਦ ੇਿੇਿਾ ਰਦੁੱਤੀ – ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਜਹਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੁੱਜ ਅਿੀਂ ਿਾਡੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਅਨੰਦ 

ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਅਿੀਂ, ਿਾਡੇ ਇਰਤਹਾਿ ਦ ੇਇਿ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ ਰਹੁੱ ਿੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਇਕੁੱ ਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦੇ, 
ਇਿਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਿ ਯੁੁੱ ਧ ਦ ੇਅੰਤ ਨੰੂ ਿਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਿਤੰਬ੍ਰ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਰਮੈਂਬ੍ਰਿ (Brampton 

Remembers) ਿੈਬ੍ਪੇਜ ਤ ੇਆਓ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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“ਹਾਲਾਂਰਕ ਅਿੀਂ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਿ ਯੁੁੱ ਧ ਦ ੇਅੰਤ ਦੀ 75ਿੀਂ ਿਰਹੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਇਕੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦੇ, ਰਫਰ ਿੀ ਇਹ 

ਮਹਤੁੱ ਿਪੂਣ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ, ਿਾਡੇ ਇਰਤਹਾਿ ਦ ੇਇਿ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ ਪਲ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖੀਏ। ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਟਾਫ਼ ਨੇ, ਿੀਡੀਓ ਿੁਨੇਰਹਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ 
ਿੋਗ ਦੀ ਬ੍ੁੁੱ ਕ ਆਰਦ ਦ ੇਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਇੁੱਕ ਖਾਿ ਔਨਲਾਈਨ ਿਪੇਿ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 2 ਿਤੰਬ੍ਰ ਨੰੂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਰਮੈਂਬ੍ਰਿ 

(Brampton Remembers) ਤ ੇਜਾ ਕੇ, ਿਾਬ੍ਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਯੁੁੱ ਧ ਦ ੇਪੀਰੜਤਾਂ ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰੋ।” 

- ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਿ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਿ ਯੁੁੱ ਧ ਦ ੇਅੰਤ ਦੀ 75ਿੀਂ ਿਰਹੇਗੰਢ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ। ਰਕਉਂਰਕ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੁੱਚ ਿਾਡੇ ਿਾਬ੍ਕਾ ਫੌਜੀ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦ ੇਦੋਿੇਂ ਰਿਏਟਰਾਂ ਰਿੁੱਚ ਿੇਿਾ ਰਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਇਿਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੇਿਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ, ਉਿਨੰੂ ਯਾਦ ਰੁੱਖਣਾ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਿ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਿੇਿਾ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਿੀ 
ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੁੱ ਧ ਿਬੰ੍ਧੀ ਯਤਨਾਂ ਰਿੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੁੱਤਾ, ਖਾਿ ਕਰਕ ੇਮਾਲਟਨ ਰਿੁੱ ਚ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਿੁੱ ਚ, ਜਾਂ 
ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇਿ ਲੜਾਈ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਰਦੀ ਰਿੁੱਚ ਿੇਿਾ ਰਦੁੱਤੀ। ਅਿੀਂ, ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਇਿ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਿ 

ਅਜਾਦੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਣ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਰੁੱ ਰਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਜਾਦੀ ਅੁੱਜ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਿ ੇਰਕ ਅਿੀਂ ਇਿਨੰੂ ਭੁੁੱ ਲ 

ਜਾਈਏ।” 
 

- ਹੇਨਰੀ ਐਫ. ਿਰਸ਼ੁਰੇਨ, ਿੀ.ਡੀ. (Henry F. Verschuren CD), ਪਰੇਡ ਕਮਾਂਡਰ, ਮੇਜਰ ਡਬ੍ਲਯੂ.ਐਮ. ਡਿਾਈਟ ਸ਼ਾਰਪ ਰੋਇਲ 

ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਲੀਜਨ ਬ੍ਰਾਂਚ 15 

 

“ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਿ ਯੁੁੱ ਧ ਦ ੇਅੰਤ ਦੀ 75ਿੀਂ ਿਰਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਰੋਇਲ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਲੀਜਨ ਬ੍ਰਾਂਚ 609 ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਨੰੂ 

ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਿੇਿਾ ਰਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਦੇ 
ਘਰ ਿਾਪਿ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਰੋਪ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਰਿੁੱਚ ਰਰਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਰਜਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱ ਗ 

ਿਰਕਆ। ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਿਾਬ੍ਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਘਰ ਿਾਪਿ ਆਏ ਿਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀ ਧੰਨਿਾਦ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਜ ੇਿੀ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿਰੀਰ ਕਾਫੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਿਾਡੇ ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਇੁੱਕ ਪਰੇਰਨਾਿਰੋਤ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” 
 

- ਪਾੁੱਲ ਆਰ. ਐਕਰਮੈਨ (Paul R. Ackermann), ਿਰਜੈਂਟ-ਐਟ-ਆਰਮਿ, ਰੋਇਲ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਲੀਜਨ ਬ੍ਰਾਂਚ 609 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿੁੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿੁੱਚ ਰੁੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੁੱ ਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੁੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੁੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਿੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

http://www.brampton.ca/bramptonremembers
http://www.brampton.ca/bramptonremembers
http://www.brampton.ca/bramptonremembers
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 ਦੁੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿ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

