
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਇੰਟਲੈੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 2021 ਰੈਂਰ ੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਭਰਵੱਖੀ ਅਤ ੇ

 ਮੁੱ ਖ ਰਨਵਸ਼ੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਸ਼ਰਿਰ ਦੀ ਪਜੋੀਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ  ੀਤੀ ਗਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18 ਜ ਨ, 2021) – ਅੱਜ, ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ (ਯ . ੇ.) (Financial Times) (UK) ਦੀ ਰਡਵੀਜਨ, ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. 

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (fDI Intelligence) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮੈਰਰ ਨ ਰਸਟੀਜ ਆਫ ਦ ਯੀਅਰ ਅਵਾਰਡਸ (American Cities of the Year Awards) ਦੇ 
ਨਤੀਰਜਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ  ੀਤਾ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ , ਟੌਪ 10 ਰਮਡ-ਸਾਈਜ਼ਡ ਅਮੈਰਰ ਨ ਰਸਟੀਜ ਆਫ ਦ ਰਫਊਚਰ (Top 10 Mid-

Sized American Cities of the Future) ਸ਼ਰੇਣੀ ਰਵੱਚ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਿਾਸਲ ਿੋਇਆ ਿੈ।    

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਟੌਪ 10 ਰਮਡ-ਸਾਈਜ਼ਡ ਅਮੈਰਰ ਨ ਰਸਟੀਜ ਆਫ ਦ ਰਫਊਚਰ –  ਨੈ ਟੀਰਵਟੀ (Top 10 Mid-Sized American Cities of the 

Future – Connectivity) ਸ਼ਰੇਣੀ ਰਵੱਚ ਦ ਜਾ ਅਤੇ ਟੌਪ 25 ਅਮੈਰਰ ਨ ਰਸਟੀਜ ਫਾਰ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਸਟਰੈਟਜੀ (Top 25 American Cities for 

FDI Strategy) ਸ਼ਰੇਣੀ ਰਵੱਚ ਬ੍ਾਿਰਵਾਂ ਸਥਾਨ ਵੀ ਿਾਸਲ  ੀਤਾ ਿੈ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈ ਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) (Foreign Direct Investment) (FDI) ਨੇ, ਰਸਟੀ ਦ ੇਮੱੁਖ ਸੈ ਟਰਾਂ ਤ ੇਫੋ ਸ  ਰਨ 

ਦ ੇਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਿਨ। ਇਿ ਸੈ ਟਰ ਿਨ: ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਟੈ ਨੋਲੋਜੀ (Innovation and Technology), ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨਯੁਫੈ ਚਰਰੰਗ 

(Advanced Manufacturing), ਫ ਡ ਐਡਂ ਬ੍ੈਵਰੇਜ ਪਰੋਸੈਰਸੰਗ (Food and Beverage Processing) ਅਤੇ ਿੈਲਥ ਐਡਂ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਰਸਜ 

(Health and Life Sciences)। 2020 ਰਵੱਚ, ਰਸਟੀ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਸਟਰੈਟਜੀ ਦੇ ਰਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਰਰਟੈਂਸ਼ਨ ਐਡਂ ਐ ਸਪੈਨਸ਼ਨ 

(Business Retention and Expansion) ਤ ੇਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਸੀ।  

ਮਈ, 2020 ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ  ਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨ  ੀਤਾ ਰਗਆ ਰਨਵੇਸ਼, ਰਸਟੀ ਦੀ ਇ ੋਨੋਰਮ  ਰਰ ਵਰੀ 
ਸਟਰੈਟਜੀ (Economic Recovery Strategy) ਦਾ ਮੱੁਖ ਆਧਾਰ ਿੈ। ਰਸਟੀ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਡਸਰਟਰ ਟ (Innovation District) ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 

ਰਵ ਾਸ, ਇਸ  ਾਰਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱ  ਿੋਰ ਮੱੁਖ  ੰਮ ਿੈ। ਇ ੋਨੋਰਮ  ਰਰ ਵਰੀ ਸਟਰੈਟਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਿਤਰ ਸਰਥਤੀ ਅਤੇ 
ਮੁ ਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਫਾਇਦੇ ਰਵੱਚ ਰਲਆਉਣਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਰਸਟੀ ਨ ੰ   ੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ  ਰੇਗਾ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਪਰਿਲੀ ਵਾਰ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਿੀਂ ਰਮਲੀ ਿੈ। ਇਿ ਰੈਂਰ ੰਗਸ, ਿਰ ਦ ੋਸਾਲ ਰਵੱਚ ਨਰਵਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਰਪਛਲੇ 

ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਫਰੈਂਡਲੀਨੈਸ (Business Friendliness), ਰਸਟੀ ਆਫ ਦ ਰਫਊਚਰ (City of the Future), ਇੰਫਰਾਸਟਰ ਚਰ 

(Infrastructure) ਅਤੇ  ਨੈ ਟੀਰਵਟੀ (Connectivity) ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਰਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਜੱਤ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਿਾਸਲ  ੀਤੀ ਿੈ। 

ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਨ ੰ  ਰੈਂਰ ੰਗ ਰਦੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਰਵਚਾਰ  ਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਿਨ: ਇ ੋਨੋਰਮ  ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ (Economic 

Potential), ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਫਰੈਂਡਲੀਨੈਸ, ਰਿਊਮਨ  ੈਪੀਟਲ ਐਡਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ (Human Capital and Lifestyle),  ੌਸਟ ਇਫੈ ਰਟਵਨੈਸ (Cost 

Effectiveness) ਅਤੇ  ਨੈ ਟੀਰਵਟੀ। 

ਰੈਂਰ ੰਗਸ ਦ ੇਪ ਰੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣ ਾਰੀ, ਇੱਥੇ (here) ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੈ। 

https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fdiintelligence.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C1709fb795c5d4a20caf008d932a909f5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637596523873393465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1zA10WOJwbn4a94aleFcGMkIliUaPcXxG95n4Xe1Fb4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fdiintelligence.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C1709fb795c5d4a20caf008d932a909f5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637596523873393465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1zA10WOJwbn4a94aleFcGMkIliUaPcXxG95n4Xe1Fb4%3D&reserved=0


 

 

ਿਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮੁ ਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਪਰਰਤਭਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮੌਰ ਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਿਰ ਿੈ, ਜੋ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਸਾਨ ੰ  ਟੌਪ 10 ਰਮਡ-ਸਾਈਜ਼ਡ ਅਮੈਰਰ ਨ ਰਸਟੀਜ 

ਆਫ ਦ ਰਫਊਚਰ ਵਜੋਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ ੇਮਾਣ ਿੈ। ਇਿ ਅਵਾਰਡ ਉਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ  ਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ 

ਅਸੀਂ ਪਰਿਲਾਂ ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱ  ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਸ਼ਰਿਰ ਿੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬ੍ਲ  ਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱ  ਮੱੁਖ ਥਾਂ ਿੈ।” 

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

“ਰਜਵੇਂ ਰ  ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਿਰ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰ   ਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ  ੋਰਵਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਿਰ ਰਨਿੱ ਲ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਰਨਵੇਸ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ

ਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਿਤਰ ਸਰਥਤੀ ਅਤੇ ਮੁ ਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਫਾਇਦੇ ਰਵੱਚ ਰਲਆਉਣ ਰਵੱਚ ਮੱੁਖ ਭ ਰਮ ਾ ਰਨਭਾਵੇਗਾ। ਸਾਨ ੰ  ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ, 
ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਅਮੈਰਰ ਨ ਰਸਟੀਜ ਆਫ ਦ ਯੀਅਰ ਅਵਾਰਡਸ ਲਈ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ ੇਮਾਣ ਿੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਰ  

ਰ ਿੜੀ ਚੀਜ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਭਰਵੱਖ ਦਾ ਮੱੁਖ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਿੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਦੇਸ਼ੀ  ੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ  ਰਦੇ ਿਾਂ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ  ਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇ ੋਨੋਰਮ  ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਨਵੇਸ਼, ਰਸਟੀ ਦੀ ਇ ੋਨੋਰਮ  ਰਰ ਵਰੀ ਸਟਰੈਟਜੀ ਦਾ ਮੱੁਖ ਆਧਾਰ ਿੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੀ ਸਰਥਤੀ ਨ ੰ , ਇੱ  ਇਨੋਵੇਰਟਵ ਸ਼ਰਿਰ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦ ੇ

 ਾਰੋਬ੍ਾਰ ਲਈ ਮੱੁਖ ਰਨਵੇਸ਼ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ  ਰਦੇ ਿਾਂ ਰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ, 

ਇੱ  ਟੌਪ ਰਮਡ-ਸਾਈਜ਼ਡ ਰਸਟੀ ਿੋਵੇਗਾ। ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਸ਼ਰਿਰ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ  ਾਰੋਬ੍ਾਰ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ  ਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਰਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਗਤ 

 ਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ।” 

- ਪਾੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ  ਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਇ ੋਨੋਰਮ  ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਡਂ  ਲਚਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰ ਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਿਰ ਿੈ ਅਤੇ  ੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ  ੋਰੀਡੋਰ ਤ ੇਸਾਡੀ ਮੱੁਖ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁ ਾਬ੍ਲੇਦਾਰ  ਾਰਜਬ੍ਲ ਦ ੇਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਰਵਦੇਸ਼ੀ 
 ਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦ ੇਸਥਾਪਤ ਿੋਣ ਲਈ ਇੱ  ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਸਥਾਪਤ  ਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰਸਟੀ ਆਪ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ 
ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱ  ਮੱੁਖ ਰਨਵੇਸ਼ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ ੇਬ੍ੇਿੱਦ ਮਾਣ ਮਰਿਸ ਸ  ਰ ਰਰਿਾ ਿਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਰ ਪੇਸ਼ ਸ਼ 

ਬ੍ਾਰੇ ਚਰਚਾ  ਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਮਰਰਪਤ ਇ ੋਨੋਰਮ  ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਸੰਪਰ   ਰਨ ਲਈ ਰਵਦੇਸ਼ੀ  ਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ  ਰਦਾ ਿਾਂ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰ  (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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 ਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱ  ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋ ਾਂ ਅਤ ੇ75,000  ਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ  ਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ  ੇ  ਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆ ਰਰਸ਼ਤ  ਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤ ਨੀ  ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱ  ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ  ਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

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 ਸੰਪਰ   

ਮੋਰਨ ਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

 ੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ  ਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜ   ਰਮਉਰਨ ੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

 

 

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

