
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪਰੋਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਰ ਿੱ ਚ ਪੰਜ ਨ ੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗੇਾ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (13 ਮਈ, 2021) – ਹਰ ਸਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (ਬ੍ੀ.ਐਸ.ਐਚ.ਐਫ.) (Brampton Sports Hall of 

Fame) (BSHF) ਉਹਨਾਂ ਰ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦ ੇਰ ਕਾਸ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਯੋਗਦਾਨ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2021 ਰ ਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ, ਸਪੋਰਟਸ ਰ ਿੱ ਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪੰਜ ਨ ੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 
 

ਓਰਲੈਂਡੋ ਬ੍ੋ ਨੇ (Orlando Bowen) ਨ ੰ , ਫੁਟਬ੍ਾਲ ਰ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਐਥਲੀਟ ਸ਼ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ  ਿੱਡੇ 
ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸਟਾਰ ਐਥਲੀਟ ਰਹੇ ਬ੍ੋ ੇਨ ਨੇ, ਐਨ.ਸੀ.ਏ.ਏ. (NCAA) ਰ ਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਫੁਟਬ੍ਾਲ ਸਕੌਲਰਰਸ਼ਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ 

ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਫੁਟਬ੍ਾਲ ਲੀਗ (Canadian Football League) ਰ ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ਾ ਰ ਤੌਰ ਤ ੇਖੇਡੇ ਸਨ। 
 

ਕਨੇੈਥ ਕੋਂਡੀ (Kenneth Condie) ਨ ੰ , ਹੌਰਸਸ਼ ਜ ਦ ੇਪਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਮਰਪਣ ਲਈ ਰਬ੍ਲਡਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਕੋਂਡੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ, ਹੌਰਸਸ਼  ਰਡਰਸਪਰਲਨ ਦ ੇਪਰਹਲੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1994 ਰ ਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੈਨਸ ਹੌਰਸਸ਼  
ਕਲਿੱ ਬ੍ (Brampton Men’s Horseshoe Club) ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਇਸ  ਾਸਤੇ ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਤਾਕਤ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  
1997 ਰ ਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਰਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ।   

 

ਰਟਮੋਥੀ ਰਟਰਮਪਰ (Timothy Trimper) ਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦ ੇਪਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਮਰਪਣ ਲਈ ਐਥਲੀਟ ਸ਼ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
ਰਟਰਮਪਰ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਾਈਨਰ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਬ੍ੀ.ਐਮ.ਐਚ.ਏ.) (Brampton Minor Hockey Association) (BMHA) ਲਈ ਇਰਤਹਾਸ 

ਰਰਚਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ 1979 ਰ ਿੱਚ ਰਸ਼ਕਾਗੋ ਬ੍ਲੈਕਹੌਕਸ (Chicago Blackhawks) ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਹਲੀ  ਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਲ. 

(NHL) ਰ ਿੱਚ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਪਰਹਲੇ ਰਖਡਾਰੀ ਬ੍ਣੇ ਸਨ।  
 

ਜਨੇੀ ਰਲਰਪੰਸਕੀ (Zeny Lipinski) ਨ ੰ , ਲੈਕਰੋਸ ਰ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ,  ੈਟਰਨ ਸ਼ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਰਲਰਪੰਸਕੀ ਨੇ 1957 

ਰ ਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸਪੋਰਟ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜੀਰਕਉਰਟ  ਬ੍ਣਨ ਤਿੱਕ, ਲੈਕਰੋਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਖਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦਿੱ ਤਾ 
ਹੈ। 
 

ਰਬੌ੍ਰਟ ਸੈਂਡਰਸਨ (Robert Sanderson) ਨ ੰ , ਲੈਕਰੋਸ ਦ ੇਪਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਮਰਪਣ ਲਈ ਰਬ੍ਲਡਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਐਕਸਲਰਸਅਰਸ (Brampton Excelsiors) ਦ ੇਨਾਲ ਸੈਂਡਰਸਨ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ 1969 ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਐਕਸਲਰਸਅਰਸ 

(Major Excelsiors) ਅਤੇ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਬ੍ੌਕਸ ਲੈਕਰੋਸ (Canadian Box Lacrosse) ਟੀਮ ਦਾ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਕੀਤਾ, ਰਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਬੰ੍ਧਨ 

ਹੇਠ ਰਫਲਾਡੇਲਰਫਆ (Philadelphia), ਪੈਨਰਸਲ ੈਨੀਆ (Pennsylvania) ਰ ਿੱ ਚ  ਰਲਡ ਗੇਮਸ (World Games) ਰ ਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਰਜਿੱ ਰਤਆ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.brampton.ca/bshf ਤੇ ਜਾਓ। 

http://www.brampton.ca/bshf


 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1979 ਰ ਿੱਚ, ਖੇਡ ਦ ੇਪਰਤੀ ਸਮਰਰਪਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰ ਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਇਿੱਕ ਸਮ ਹ ਦੁਆਰਾ, ਰਸਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 7575 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ (7575 Kennedy Road South) ਤ ੇਸੀ.ਏ.ਏ. ਸੈਂਟਰ (CAA 

Centre) ਰ ਿੱ ਚ ਸਰਥਤ ਹੈ।   
 

2022 ਦ ੇਨਾਮਾਂਕਣ  

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਅਰਜਹੇ ਰ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਜਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਰ ਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ? 2022 ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ 

(ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (Download a nomination form for 2022)! ਨਾਮਾਂਕਣ 15 ਜ ਨ, 2021 ਤਿੱਕ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ਹ ਾਲੇ 

 

“2021 ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ   ਧਾਈ ਹੋ ੇ! ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ 

ਸਪੋਰਟਸ ਦ ੇਇਰਤਹਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰ ਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦਿੱਤਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਰ ਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਰ ਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ  ਧਾਇਆ ਹੈ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ! ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ  ਿੱ ਖਰੀਆਂ 
ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦ ੇਰ ਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਲੀਡਰ ਰਸਿੱ ਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਸਪੋਰਟਸ  ਿੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 2022 ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਨ (Jeff Bowman), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਕਮੇਟੀ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“2021 ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸਪੋਰਟਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ 2022  ਾਸਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਥਲੀਟਾਂ, 
ਰਬ੍ਲਡਰਾਂ,  ੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਅਿੱਜ ਹੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰੋ।” 

- ਡਗ ਰ ਿਲੈਨਸ (Doug Whillans), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 2 ਅਤੇ 6; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਕਮੇਟੀ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਹਾਲਾਂਰਕ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨ ੰ  ਮਹਾਮਾਂਰੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਮੁਲਤ ੀ ਕਰਨਾ ਰਪਆ, ਰਫਰ  ੀ ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ 

ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ   ਧਾਈ ਦੇਣ। ਨ ੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਤ ੇਰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, 2022 ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।” 
- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 
-30- 

ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

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

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

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

http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/SportsHallOfFame/Pages/Nominations.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/SportsHallOfFame/Pages/Nominations.aspx
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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 

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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