
 

 

 
 

ਤਰੰੁਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇ ਖਾਸ ਅੱਪਗ੍ਰਡੇਸ ਵਾਸਤੇ 7.3 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 

 ਦਾ ਫਡੈਰਲ ਅਤੇ ਪਰਰੋਵੰਸੀਅਲ ਰਨਵਸ਼ੇ ਸਰੱੁਰਖਅਤ ਕੀਤਾ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (17 ਿਈ, 2021) – ਅੱਜ, ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown); ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ; ਫੈਡਰਲ ਰਿਰਨਸਟਰ 

ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ, ਸਨਿਾਨਯੋਗ੍ ਕੈਥਰੀਨ ਿਕੈਨਾ (Catherine McKenna) ਦ ੇਵੱਲੋਂ, ਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 

ਰਡਵੈਲਪਿੈਂਟ ਲਈ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ, ਿਰਨੰਦਰ ਰਸੱਧੂ (Maninder Sidhu); ਅਤੇ 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਸਨਿਾਨਯੋਗ੍ ਲੌਰੀ ਸਕੌਟ (Laurie Scott) ਦ ੇਵੱਲੋਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਸਿਾਲ ਰਬ੍ਜਨੇਸ 

ਐਡਂ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਰੋਰਵੰਸੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ, ਸਨਿਾਨਯੋਗ੍ ਪਰਬ੍ਿੀਤ ਰਸੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ (Prabmeet 

Singh Sarkaria) ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਫਲੀਟ ਰਵੱਚ ਬੱ੍ਸਾਂ ਤੇ ਕੰਰਪਊਟਰ ਏਡੇਡ ਰਡਸਪੈਚ (Computer Aided 

Dispatch) ਅਤੇ ਆਟੋਿੈਰਟਕ ਵਹੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ (Automatic Vehicle Location) ਰਸਸਟਿਾਂ ਦੀ ਰਰਪਲੇਸਿੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਰਡੰਗ੍ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਕੀਤਾ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਨਵੈਸਰਟੰਗ੍ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ (Investing in Canada) ਪਲਾਨ ਦੀ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਟਰੀਿ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਸ.) 

(Public Transit Infrastructure Stream) (PTIS) ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਵੱਚ 4 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ 

ਸਰਕਾਰ, 3.3 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 2.6 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਦ ੇਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਰਡਵਾਈਸਾਂ, ਓਪਰੇਰਟੰਗ੍ ਰਸਸਟਿਾਂ ਅਤੇ ਨੈੈੱਟਵਰਰਕੰਗ੍ ਰਗ੍ਅਰ ਅਤੇ ਕੰਰਪਊਟਰ ਏਡੇਡ ਰਡਸਪੈਚ ਅਤੇ ਆਟੋਿੈਰਟਕ 

ਵਹੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਸਸਟਿਾਂ ਦ ੇਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਰਡ਼ਿਾਈਨ, ਰਨਰਿਾਣ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਰਪਲੇਸਿੈਂਟ ਰਸਸਟਿਾਂ ਨੰੂ 450 ਬੱ੍ਸਾਂ ਤੇ 
ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। ਇਸ ਕੰਿ ਰਵੱਚ ਇੰਟਰਐਕਰਟਵ ਵੋਇਸ ਰਰਸਪੌਂਸ (Interactive Voice Response), ਡੇਟਾ ਰੇਡੀਓ ਨੈੈੱਟਵਰਕ, ਟਰਿੀਨਲਾਂ 
ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੌਪਸ ਤ ੇ130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟਰੋਰਨਕ ਸਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਅਤੇ ਆਟੋਿੈਰਟਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਾਉਂਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਟਰਫਰਟੰਗ੍ ਬੱ੍ਸਾਂ ਸਿੇਤ, 

ਸਬ੍ਰਸਸਟਿਾਂ ਦਾ ਲਾਗ੍ੂਕਰਣ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ।  
 

ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਰਸਸਟਿਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਡੇਟਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ੍ਤਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਟਰੈਰਕੰਗ੍, ਰਸਸਟਿ ਕੈਪੇਰਸਟੀ ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਿੈਂਸ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗ੍ਾ, ਰਜਸ ਨਾਲ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਰਬ੍ਹਤਰ ਕੁਆਰਲਟੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਸਸਟਿ ਰਿਲ ਸਕਗੇ੍ਾ।  
 

ਰਲੰਕ 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਰਧਤ ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ (Canada and Ontario invest in 

improved public transit for residents of Brampton) 
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਾਡੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਸਸਟਿ ਰਵੱਚ ਇਸ ਖਾਸ ਰਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਗ੍ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਸਸਟਿਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰਡਸਪੈਚ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪਬ੍ਰਲਕ 

ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਿ ਰਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਨੈਕਟੀਰਵਟੀ, ਕੁਆਰਲਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖਆ ਰਵੱਚ ਬ੍ਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗ੍ੀਆਂ। ਿੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ 

ਰਲਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਅਿਰਲਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/05/canada-and-ontario-invest-in-improved-public-transit-for-residents-of-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/05/canada-and-ontario-invest-in-improved-public-transit-for-residents-of-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/05/canada-and-ontario-invest-in-improved-public-transit-for-residents-of-brampton.html


 

 

 
 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਰਸਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੰਗ੍ੀ-ਤਰਹਾਂ ਸੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਨਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਵੇਗ੍ਾ ਰਕ 

ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਸਸਟਿ ਆਧੁਰਨਕ, ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗ੍ੀ ਤਰਹਾਂ ਜੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗ੍ੇ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ 

ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਹਰ ਰਕਸੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦ ੇਕੰਿਾਂ, ਸੁਰੱਰਖਆ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਪ-ਟ-ੂਡੇਟ ਤਕਨੀਕਾਂ 
ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ਸੰਭਵ ਬ੍ਣਾਇਆ ਹੈ।” 

- ਪਾੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਸ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ੍, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਰਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਤ ੇ

ਇਹਨਾਂ ਰਡਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਰਸਸਟਿਾਂ ਨੰੂ ਰਰਪਲੇਸ, ਲਾਗ੍ੂ ਅਤੇ ਏਕੀਰਕਰਤ ਕਰਾਂਗ੍ੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਲੀਟ ਅਤੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ।” 
- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਅੱਜ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼, ਡੇਟਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ੍ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਟਰੈਰਕੰਗ੍ ਅਤੇ ਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ 

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗ੍ਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਵੇਗ੍ਾ ਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਰਕਸਿ ਦ ੇਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖਅਤ 

ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਵਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਪਹੰੁਚ ਬ੍ਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਲਾਨ, ਹ਼ਿਾਰਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ 

ਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆ ਂਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 
- ਿਰਨੰਦਰ ਰਸੱਧੂ (Maninder Sidhu), ਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਡਵੈਲਪਿੈਂਟ ਲਈ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਈਸਟ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ, ਸਨਿਾਨਯੋਗ੍ ਕੈਥਰੀਨ ਿਕੈਨਾ 
(Catherine McKenna) ਦ ੇਵੱਲੋਂ  

 

“ਰਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਹਰ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਿਾਰਟ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ੍ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਨਵਾਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਰਨਵੇਸ਼, ਸਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਲਈ ਆਧੁਰਨਕ, ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਹੈ—ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਿਹਨਤੀ ਪਰਰਵਾਰ, ਅੱਗ੍ੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹਰ ਿੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।” 
-  ਸਨਿਾਨਯੋਗ੍ ਪਰਬ੍ਿੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ (Prabmeet Sarkaria), ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਸਿਾਲ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਐਡਂ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਰਡਕਸ਼ਨ 

ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਰੋਰਵੰਸੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਸਨਿਾਨਯੋਗ੍ ਲੌਰੀ 
ਸਕੌਟ (Laurie Scott) ਦ ੇਵੱਲੋਂ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗ੍ਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ੍ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਿੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗ੍ਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਿੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇ੍ਜਿੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

  
 
ਸ਼ੈਂਟੇਲ ਔਬ੍ਰਰਟਨ (Chantalle Aubertin) 

ਪਰੈਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ 
ਆਰਫਸ ਆਫ ਦ ਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ 

613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.ca  
 

ਰਕਰਸਟੀਨ ਬ੍ੁਜੋਲਡ (Christine Bujold) 

ਪਰੈਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ 
ਆਰਫਸ ਆਫ  ਸਨਿਾਨਯੋਗ੍ ਲੌਰੀ ਸਕੌਟ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ 

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 

416.454.1782 | christine.bujold@ontario.ca 
 

ਸੋਫੀਆ ਸਜੂਾ-ਰਡਆਸ (Sofia Sousa-Dias) 

ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨਸ ਬ੍ਰਾਂਚ 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਿਰਨਸਟਰੀ ਆਫ  ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 

437.991.3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca  
 

ਿੀਡੀਆ ਰਰਲੇਸ਼ਨਸ 

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕੈਨੇਡਾ  
613-960-9251 

ਟੋਲ ਫਰੀ: 1.877.250.7154 

ਈਿੇਲ: infc.media.infc@canada.ca   

ਸਾਨੂੰ  Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ 

ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ: Infrastructure Canada 
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