
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਰਿਕਾਸ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦ ੇਭਰਿੱਖ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਕਰਨ  

ਲਈ, ਉਰਿਤ ਫਡੈਰਲ ਅਤੇ ਪਰਰੋਿੰਸੀਅਲ ਫੰਰਡੰਗ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (11 ਮਾਰਿ, 2021) – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ, 12 ਮਾਰਿ ਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਐਮ.ਪੀ. (MPs) ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ.ਪੀ. (MPPs) ਦ ੇਨਾਲ ਿਰਿੁਅਲ ਤੌਰ ਤ ੇਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਰਜਸ ਰਿੱਿ ਉਿ ਰਿਕਾਸ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦ ੇ

ਭਰਿੱਖ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ, ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਿਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। 
  

ਕੋਰਿਡ-19 (COVID-19) ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਨੇ, ਿੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਬ੍ਿਾਲੀ ਿਰਗੀਆਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਿਾਂ ਦ ੇਮਿੱਤਿ ਰਿੱਿ 

ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਰੋਰਿੰਸੀਅਲ ਪ ਰਿ-ਬ੍ਜਟ ਮਸ਼ਿਰਰਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਨਕਟ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਰਸਰ ਅਤੇ ਉਰਿਤ ਫੰਰਡੰਗ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿੀ 
ਿੈ। 
 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਿੁਣ ੇਰਜਿੇ ਿੀ, 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੇਫ ਰੀਸਟਾਰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (Safe Restart Agreement) ਦੀ ਰਮਆਦ ਿਧਾਉਣ ਦੀ 
ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਸਟੀ, ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਸਸਟਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਿਾਧ  ਫੰਰਡੰਗ ਰਿੱਿ 150 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦ ੇਿਾਲੀਆ ਪਰੋਰਿੰਸੀਅਲ ਐਲਾਨ 

ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਕੋਲ ਅਜੇ ਿੀ, ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਅਧਾਰ ਤ ੇਗਰਾਂਟ ਕੀਤੇ, ਦਸੰਬ੍ਰ 2022 ਤੱਕ ਰਿਸਤਾਰਾਂ ਦ ੇ

ਨਾਲ, 31 ਦਸੰਬ੍ਰ, 2021 ਤੱਕ ਕੁੱ ਲ 650 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਨ। 
 

2020 ਰਿੱਿ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਕੀਤੀ ਫੈਡਰਲ ਫੰਰਡੰਗ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ,ੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਨਿਾਊਸ ਗੈਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਘਟਾਉਣ 

ਲਈ, ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਾਲੇ ਗਰੀਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਿਰ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਿੱਿ ਰਨਿੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਰਜਿੇਂ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 
ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਰਸਰਲਟੀ, ਇਸਦਾ ਇਲੈਕਟਰੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਼ਿੀਰੋ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਿਾਲਾ ਫਲੀਟ। 
 

ਬ੍ਾਕੀ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਮੁਕਾਬ੍ਲੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਤਰਾਲ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਿਤ ਸਬੰ੍ਧੀ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਤਤਕਾਲ 

ਪਰੋਰਿੰਸੀਅਲ ਫੰਰਡੰਗ ਬ੍ੇਿੱਦ ਼ਿਰ ਰੀ ਿੈ, ਇਿਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਰਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: ਬ੍ੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰਸਿਤ ਰਿੱਿ ਿਾਧਾ; ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਅਤੇ ਪਬ੍ਰਲਕ 

ਿੈਲਥ ਪਰੋਗਰਾਮ; ਿੋਮ ਕੇਅਰ; ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਰਿਕ ਿਸਪਤਾਲ (Brampton Civic Hospital) ਅਤੇ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗਰੇਰਟਡ 

ਿੈਲਥ ਐਡਂ ਿੈਲਨੈਸ (Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) ਰਿਖੇ ਿਸਪਤਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ।  
 

700,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੀ ਅਤੇ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਿਾਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਸ਼ਰਿਰ ਿੈ। 
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾ-ਸੰਿਾਰਲਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਰਿੱਿ ਕੈਪੇਰਸਟੀ ਿਧਾਉਣ ਿਾਸਤੇ, ਨੌਕਰੀ ਰਿੱਿ ਿਾਧੇ ਲਈ, ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਸ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਿ ਿੈ। 
 

ਪ ਰਿ-ਬ੍ਜਟ ਪਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਰਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਿ “ਿਸਪਤਾਲ ਦ ੇਗਰਲਆਰੇ ਰਿੱਿ ਇਲਾਜ” ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਤਕਾਲ ਅਤੇ ਉਰਿਤ ਪਰੋਰਿੰਸੀਅਲ ਿੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੰਰਡੰਗ  

• ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਥਰ ਿਾਧੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਸ ਰਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ, ਰਰਿਰਿਾਕ (Riverwalk) ਲਈ ਪਰੋਰਿੰਸੀਅਲ 

ਫੰਰਡੰਗ  



 

 

• ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਿਾਿਨਾਂ ਲਈ, ਤੀਜੀ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਫੰਰਡੰਗ  

• ਕਿੀਨ ਸਟਰੀਟ ਬ੍ੀ.ਆਰ.ਟੀ. (Queen Street BRT) ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਿੱਿ ਰਨਿੇਸ਼ ਕਰਕ,ੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰ-ਰੀਜਨਲ, ਉੱਿ-ਆਰਡਰ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੈੈੱਟਿਰਕ ਲਈ 

ਮਦਦ  

• ਿੁਰੋਨਟੈਰੀਓ-ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. (Hurontario-Main Street LRT) ਰਿਸਤਾਰ ਰਿੱਿ ਰਨਿੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ ਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਿਾ ਿੈ 

• ਗੋ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (GO Transit) ਰੇਲ ਰਿਸਤਾਰ ਨ ੰ  ਤੇ਼ਿ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਮੈਟਰੋਰਲੰਕਸ (Metrolinx) ਦ ੇਨਾਲ ਪ ਰੇ ਰਦਨ ਦੀ, ਟ -ਿੇ ਸੇਿਾ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯ ਨੀਿਰਰਸਟੀ ਐਕਟ (Brampton University Act) ਪਾਸ ਕਰਕੇ, BramptonU ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਰਿੰਸੀਅਲ ਕਨ ੰ ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-

ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਸੱਰਖਆ ਅਤੇ ਼ਿਰ ਰੀ ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਿਰ ਰਿੱਿ ਰਨਿੇਸ਼  

 

ਪ ਰਿ-ਬ੍ਜਟ ਪਰਸਤੁਤੀਆਂ ਪੜਹਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ (here) ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 
  

ਿਿਾਲੇ 

 

“ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿਰਧਆ ਿੋਇਆ ਸਰਿਯੋਗ, ਸਾਡੀ ਸਮ ਰਿਕ ਬ੍ਿਾਲੀ ਰਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਿਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਨੇ, ਬ੍ਾਕੀ 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਮੁਕਾਬ੍ਲੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਤਰਾਲ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਰਸਰ ਅਤੇ ਉਰਿਤ ਫੰਰਡੰਗ ਦੀ ਬ੍ੇਿੱਦ ਼ਿਰ ਰੀ ਲੋੜ ਰਿੱਿ ਿਾਧਾ 
ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਰਕ ੇਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਬ੍ਾਦੀ ਲਈ ਨਿੇਂ ਐਰਕਊਟ ਕੇਅਰ ਿਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕ ਲ ਿਾਸਤੇ ਸ ਬ੍ੇ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ 

ਕਰਾਂਗੇ।  
 

ਨਾਲ ਿੀ, ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਰਸਿਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਬ੍ੇਿੱਦ ਼ਿਰ ਰੀ ਿੈ ਰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰੁਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਥਰ ਪਬ੍ਰਲਕ 

ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਇਿ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਲੋੜ ਬ੍ਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਿ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਿਾਿਨਾਂ ਲਈ, 

ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਦ ੇਇਲੈਕਟਰੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਰਿੱਿ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਿਯੋਗ ਰਕੰਨਾ ਮਿੱਤਿਪ ਰਣ ਿੈ।” 
 

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

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੀ ਅਬ੍ਾਦੀਆਂ ਰਿੱਿੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। ਜੀ.ਟੀ.ਐਿ.ਏ. ਟੈਲੇਂਟ ਪ ਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 
ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਿੰੁਿ, ਰਿਕਾਸ ਯੋਗ ਼ਿਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬ੍ਧਤਾ ਦ ੇਸੁਮੇਲ ਦ ੇਨਾਲ, ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਰਿੱਿ ਸਰਥਤ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ 
ਸ਼ਰਿਰ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨਿੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਿੈ। ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਲਈ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਸ 

ਨਿੇਂ ਦਿਾਕ ੇਨ ੰ  ਪੁਨਰ-ਪਰਰਭਾਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਰੋਰਿੰਸੀਅਲ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿੈ।”  
 

 - ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਿੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਿ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿੱਿ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਿੱਿੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿੱਿ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਿਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਿ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋਿੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx
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 ਸੰਪਰਕ 

ਗੁਰਰਿੰਦਰ ਰਸੰਘ (Gurvinder Singh) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

