
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਨ ੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (4 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2020) – ਲੰਬ੍ੇ  ੀਕੈਂਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਇੰਪਰੂ ਮੈਂਟ 

ਏਰੀਆ (Downtown Brampton Business Improvement Area) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਰ ਿੱਚ, ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਾਰਲਆਂ (ਰ ਜੀਟਰਾਂ) 
ਦ ੇਅਨੰਦ ਲਈ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰ ਿੱ ਚ ਦ ੋਨ ੇਂ ਪਾਰਕਲੈਟ (ਪਗਡੰਡੀ ਦਾ ਰ ਸਤਾਰ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।  

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਉਪਾ ਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਰਸਟੀ ਨੇ ਰਤੰਨ ਪਾਰਰਕੰਗ ਥਾ ਾਂ ਨੰੂ, ਜਨਤਾ  ਾਸਤੇ ਹਰਰਆਲੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, 

ਬ੍ੈਠਣ  ਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਦਰਲਆ ਹੈ, ਰਜਿੱਥੇ ਰਨ ਾਸੀ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਮਲਜੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦ ੋਪਾਰਕਲੈਟ, 38 ਐਡਂ 40 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੌਰਥ (38 

and 40 Main Street North) ਅਤੇ 64 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੌਰਥ (64 Main Street North) (ਰ ਰ ਅਨ ਲੇਨ (Vivian Lane) ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ) ਸਰਥਤ 

ਹਨ।  

ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ, 1 ਨ ੰਬ੍ਰ ਤਿੱਕ ਲਿੱ ਗੇ ਰਰਹਣਗੇ। 

ਸਪਰੋਟ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

ਕੋਰ ਡ-19 (COVID-19) ਨੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਹੁਤ  ਿੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਕਤੇ 
 ਿੱਧ ਸਰਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਈ ਰ ਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕ ਰੀ ਸਟਰੈਟਜੀ 
(Economic Recovery Strategy) ਨੰੂ ਮਨਜੂਰੀ ਰਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰਜਸ ਰ ਿੱ ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਂਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਰਜਮ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਦੇਣ  ਰਗੀਆਂ 
ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਿੱਕ, ਰਸਟੀ, ਕਈ ਨ ੀਆਂ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਪੋਰਟ ਲੋਕਲ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Support Local Brampton) ਮੁਰਹੰਮ ਅਤੇ ਪੈਰਟਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Patio Brampton) ਪਰੋਗਰਾਮ। ਰਜਿੱ ਥੇ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ, ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋਕਲ 

 ਸਤਾਂ ਿਰੀਦਣ, ਲੋਕਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣ-ਪੀਣ, ਲੋਕਲ  ਸਤਾਂ ਰਗਫਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਨੰੂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਹ ਾਲੇ 

“ਕੋਰ ਡ-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਦ ੇਸਮੁਿੱਚੇ ਯਤਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ, ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਥਾ ਾਂ ਨੰੂ  ਧੀਆ ਰੂਪ ਰਦਿੱਤਾ। ਰ ਸਰਤਰਤ ਪੈਰਟਓਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੇਂ ਪਾਰਕਲੈਟਾਂ ਤਿੱਕ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨ ੇਂ ਤਰੀਕ ੇਲਿੱ ਭਦੇ ਹਾਂ, 
ਰਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਨ ਾਸੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਇਸਦੀਆਂ ਰਬ੍ਹਤਰ ਥਾ ਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਨ ੀਆਂ 
ਆਉਟਡੋਰ ਥਾ ਾਂ, ਲੰਬ੍ੇ  ੀਕੈਂਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ!” 

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

“ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰ ਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਭਾਈ ਾਲੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ। ਇਹ ਨ ੇਂ ਪਾਰਕਲੈਟ, ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਅਤੇ ਬ੍ਹਾਲੀ 
ਰਣਨੀਤੀ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ  ੇਲੇ, ਨ ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ 

ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।” 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUSfevLgrPVHsneeyOgebws06m774JlFyw54ldV5a8bAXKny3q4bQUEcMcFSj9JSG3zaORQiPoQLM29R2TK-2FnOmE-3DDAWg_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqQzRCTzMzT2chMqJqHqmYFL-2BgSq3EHVJMbGZZsz6oh7uJcppdUTieKGTEMArMwrEc94L5WDK6ZQ8HMf6ldcyh-2BIsPHKFKUNNXOd-2BaOoM-2BLaSXgDQ7imhVHVjZ8qqj3nBBaLQSp-2B-2BNcF7svbeZ7bfAOfKEutqGfAolVNlfdOEStD9VsR9LovB95HLkk1mbCPzpGPy2EIJJ4mcK9Mml1uZVbS4Nl9-2BpDsIVz3fnBzgFBMwWd12qvIgBB8cUvbUea98E-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C570cd68dd6db47a7640508d8513aef58%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637348660851594721&sdata=vAPpyK%2Butm9XoCOxu4ELMbXIml%2FzxzqUk1N%2FDHN8AtU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUSfevLgrPVHsneeyOgebws06m774JlFyw54ldV5a8bAXKny3q4bQUEcMcFSj9JSG3zaORQiPoQLM29R2TK-2FnOmE-3DDAWg_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqQzRCTzMzT2chMqJqHqmYFL-2BgSq3EHVJMbGZZsz6oh7uJcppdUTieKGTEMArMwrEc94L5WDK6ZQ8HMf6ldcyh-2BIsPHKFKUNNXOd-2BaOoM-2BLaSXgDQ7imhVHVjZ8qqj3nBBaLQSp-2B-2BNcF7svbeZ7bfAOfKEutqGfAolVNlfdOEStD9VsR9LovB95HLkk1mbCPzpGPy2EIJJ4mcK9Mml1uZVbS4Nl9-2BpDsIVz3fnBzgFBMwWd12qvIgBB8cUvbUea98E-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C570cd68dd6db47a7640508d8513aef58%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637348660851594721&sdata=vAPpyK%2Butm9XoCOxu4ELMbXIml%2FzxzqUk1N%2FDHN8AtU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUSfevLgrPVHsneeyOgebws06m774JlFyw54ldV5a8bAXKny3q4bQUEcMcFSj9JSG3zaORQiPoQLM29R2TK-2FnOmE-3DDAWg_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqQzRCTzMzT2chMqJqHqmYFL-2BgSq3EHVJMbGZZsz6oh7uJcppdUTieKGTEMArMwrEc94L5WDK6ZQ8HMf6ldcyh-2BIsPHKFKUNNXOd-2BaOoM-2BLaSXgDQ7imhVHVjZ8qqj3nBBaLQSp-2B-2BNcF7svbeZ7bfAOfKEutqGfAolVNlfdOEStD9VsR9LovB95HLkk1mbCPzpGPy2EIJJ4mcK9Mml1uZVbS4Nl9-2BpDsIVz3fnBzgFBMwWd12qvIgBB8cUvbUea98E-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C570cd68dd6db47a7640508d8513aef58%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637348660851594721&sdata=vAPpyK%2Butm9XoCOxu4ELMbXIml%2FzxzqUk1N%2FDHN8AtU%3D&reserved=0


 

 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਡਂ ਡੈ ਲੈਪਮੈਂਟ; ਲੀਡ, ਮੇਅਰਸ 

ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕ ਰੀ  ਰਰਕੰਗ ਗਰੁਿੱ ਪ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਰਿਆ ਹੈ ਰਕ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰਨ ਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਰਕੰਨੇ ਸਮਰਰਪਤ, ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਧਆਨ ਰਿੱਿਣ  ਾਲੇ 

ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੂਰਹਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਯੋਗਾਤਮਕ ਪਰੋਗਰਾਮ, 

ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੰੂ ਸੰਿੇਪ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰ ਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਕਲੈਟ ਬ੍ਣਦੇ ਦੇਿ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਬ੍ਹੁਤ ਿੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 1ਅਤੇ 5, ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰ ਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਇਹ ਨ ੇਂ ਪਾਰਕਲੈਟ, ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਨ ਾਸੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ 
ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸਰਹਯੋਗ ਦਾ ਰਸਿੱ ਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਮੈਂ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. ਰ ਿੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਰ ਿੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬ੍ਹੁਤ-ਬ੍ਹੁਤ ਧੰਨ ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ 
ਆਉਣ  ਾਰਲਆਂ ਦ ੇਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਥਾ ਾਂ ਨੰੂ  ਧੀਆ ਰੂਪ ਰਦਿੱ ਤਾ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਡਾਉਨਟਾਉਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬ੍ਹਾਲੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰ ਿੱਚ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਰਬ੍ਨ ਰਡਜਾਈਨ 

ਗਰੁਿੱਪ ਦ ੇਨਾਲ ਸਰਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿੇਤਰ ਨੰੂ ਫੁਰਤੀਲਾ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਹਣ ਰ ਿੱਚ ਸਰਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ 

ਨੌਰਥ ਤ,ੇ ਪਾਇਲਟ ਪਾਰਕਲੈਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਸਰਕਰਰਆ ਹੰੁਦੇ ਦੇਿ ਕੇ ਬ੍ਹੁਤ ਿੁਸ਼ ਹੈ।”  

- ਸੂਜੀ ਗਾਡਫਰੋਏ (Suzy Godefroy), ਐਗਜੀਰਕਉਰਟ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਇੰਪਰੂ ਮੈਂਟ ਏਰੀਆ (ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ.) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

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

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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