
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਫਡੂ ਪਰਿੋੈਰਿੰਗ ਿੈਕਟਰ ਨੰੂ #1 ਰਰੈਕੰਗ ਰਿਲੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (28 ਜੁਲਾਈ, 2021) – ਕੱਲਹ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਿੈਗਜੀਨ (Business Facilities Magazine) 

ਦੀ 17ਵੀਂ ਐਨੁਅਲ ਿੈਟਰੋ ਰੈਰਕੰਗਿ ਰਰਪੋਰਟ (17th Annual Metro Rankings Report) ਰਵੱਚ, ਫੂਡ ਪਰੋਿੈਰਿੰਗ ਲੀਡਰਿ (Food Processing 

Leaders) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਵੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਿਾਲ, ਪਰਿਲੇ ਿਥਾਨ ਦੀ ਰੈਰਕੰਗ ਦ ੇਨਾਲ ਉੱਚ ਿਨਿਾਨ ਰਿਰਲਆ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਰੈਂਰਕੰਗ ਦੀਆਂ ਰੋਜਗਾਰ, ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਿਾਲੀਆ ਰਵਿਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰਵੱਚ ਉੱਚ ਿਾਨਤਾ ਰਿਲੀ ਿੈ। 2021 ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਰੈਰਕੰਗਿ ਰਰਪੋਰਟ www.businessfacilities.com ਤ ੇਦੇਖੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ।  

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਫੂਡ ਕਲਿਟਰ (Food Cluster) ਦ ੇਰਿੱਿੇ ਵਜੋਂ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਅਿਰੀਕਾ (North America) ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਗਰੀ-ਫੂਡ (Agri-Food) 

ਿੈਕਟਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿੰਪੰਨ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬ੍ੈਵਰੇਜ ਿੈਕਟਰ (ਖਾਣ-ਪੀਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਿੈਕਟਰ) ਿੈ, ਜੋ ਇੰਡਿਟਰੀ ਨੰੂ ਅਗਾਂਿ 

ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ, ਉੱਚ-ਰਕਿਿ ਦ ੇਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਲੋਂ ਿਿਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬ੍ੈਵਰੇਜ ਿੈਕਟਰ, 

ਫੂਡ ਟੈਿਰਟੰਗ, ਪਰੋਿੈਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਰਜੰਗ ਿਿੂਲਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼੍ਨ, ਪੈਕੇਰਜੰਗ ਰਡਜਾਈਨ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਫਰਰਜਰੇਸ਼੍ਨ ਿਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪੂਰੀ ਵਨ-ਿਟੌਪ ਸ਼ੌ੍ਪ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਿਭ ਸ਼੍ਰਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੀ ਿੈ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਫੂਡ ਅਤੇ ਬ੍ੈਵਰੇਜ ਿੈਕਟਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (GDP) ਰਵੱਚ ਿਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤ ੇ1.3 ਰਬ੍ਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੰਦੇ ਿਨ। ਫੂਡ 

ਅਤੇ ਬ੍ੈਵਰੇਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਰੋਿੈਰਿੰਗ ਅਤੇ ਿਰਿਯੋਗ ਇੰਡਿਟਰੀਜ ਰਵੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਵੱਚ, 8,500 ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਿਨ।    

ਫੂਡ ਐਡਂ ਬ੍ੈਵਰੇਜ ਪਰੋਿੈਰਿੰਗ (Food and Beverage Processing) ਿੈਕਟਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਚਾਰ ਿੱੁਖ ਿੈਕਟਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। ਰਿਟੀ ਦ ੇਿੱੁਖ 

ਿੈਕਟਰ ਿਨ: ਫੂਡ ਐਡਂ ਬ੍ੈਵਰੇਜ ਪਰੋਿੈਰਿੰਗ, ਐਡਵਾਂਿਡ ਿੈਨਯੂਫੈਕਚਰਰੰਗ (Advanced Manufacturing), ਿੈਲਥ ਐਡਂ ਲਾਈਫ ਿਾਇੰਰਿਜ (Health 

and Life Sciences) ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼੍ਨ ਐਡਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (Innovation and Technology)।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਚਲੇ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬ੍ੈਵਰੇਜ ਿੈਕਟਰ ਰਵੱਚ ਉੱਚ ਇੰਪਲਾਇਰਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼੍ਾਿਲ ਿਨ, ਲੋਬ੍ਲੌਜ (Loblaws), ਿੈਪਲ ਲੌਜ ਫਾਰਿਿ (Maple Lodge 

Farms) ਅਤੇ ਇਟਾਲਪਾਿਤਾ (Italpasta)। ਰਵਕਲਰਪਕ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਬ੍ੌਟਰਲੰਗ (Coca-Cola Bottling) ਅਤੇ ਰਗਵ ਐਡਂ ਗੋ ਪਰੀਪੇਅਰਡ 

ਫੂਡਿ ਵਰਗੇ ਿੱੁਖ ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਦੀਆਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਿਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰਿਰ ਦੀ ਪਰਰਤਭਾ, ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਅਤੇ 
ਿਾਰਕੀਟ ਪਿੰੁਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਖੁਦ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਿਥਾਰਪਤ ਕਰ ਰਲਆ ਿੈ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬ੍ੈਵਰੇਜ ਿੈਕਟਰ, ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਿਿਾਂਿਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਜਬ੍ੂਤ ਰਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਇਿ ਿਿੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ ਦੀ 
ਆਰਰਥਕ ਿਜਬ੍ੂਤੀ ਰਵੱਚ ਿੱੁਖ ਯੋਗਦਾਨੀ ਰਰਿਾ ਿੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਫੂਡ ਅਤੇ ਬ੍ੈਵਰੇਜ ਿੈਕਟਰ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.investbrampton.ca ਤ ੇਜਾਓ। 

ਿਵਾਲੇ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.businessfacilities.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C95fa7aa2c16545d4b1f308d951cfd75f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630775379718507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Sr%2Bu7iUAgS1D8Ituf97aHcf1qT6%2BhQdSdVxQidwIRRs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.investbrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C95fa7aa2c16545d4b1f308d951cfd75f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630775379718507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bAhbWsPBUZpVLyY9oRw%2FHD7RAYlYC254Un3wMt7xIxg%3D&reserved=0


 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਫੂਡ ਅਤੇ ਬ੍ੈਵਰੇਜ ਿੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਿਿਾਂਿਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਕੈਨੇਡਾਵਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਬ੍ੇਿੱਦ 

ਿਿੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਰਿਕਾ ਰਨਭਾਈ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਜਰੂਰੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਿਾਰੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦ ੇਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਇਿ ਦੂਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਲ 

ਲਈ, ਿਾਨੰੂ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਿੈਗਜੀਨ ਤੋਂ ਫੂਡ ਪਰੋਿੈਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਲੇ ਿਥਾਨ ਦੀ ਰੈਂਰਕੰਗ ਰਿਲਣ ਤੇ ਖਾਿ ਤੌਰ ਤ ੇਿਾਣ ਿੈ। ਇਿ ਰੈਂਰਕੰਗ, ਿਾਡੇ 
ਫੂਡ ਐਡਂ ਬ੍ੈਵਰੇਜ ਪਰੋਿੈਰਿੰਗ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਿਾਡੀ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਡਵੈਲਪਿੈਂਟ ਟੀਿ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਾਨਦਾਰ 

ਕੰਿ ਦੀ ਗਵਾਿ ਿੈ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

"ਕੋਰਵਡ-19 ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਵੱਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਫੂਡ ਅਤੇ ਬ੍ੈਵਰੇਜ ਿੈਕਟਰ ਰਵਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਨੇ, ਿਾਡੀ 
ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਇਿਨਾਂ ਬ੍ੇਿੱਦ ਿੁਸ਼੍ਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਰਿਟੀ, ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਿਾਡਾ ਕੰਿ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼੍ਾਰਿਤ ਿੈ।” 

- ਿਾਰਰਟਨ ਿੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਡਵੈਲਪਿੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

"ਿਾਨੰੂ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਿੈਗਜੀਨ ਦੀ ਐਨੁਅਲ ਿੈਟਰੋ ਰੈਰਕੰਗਿ ਰਰਪੋਰਟ ਰਵੱਚ, ਫੂਡ ਪਰੋਿੈਰਿੰਗ ਲੀਡਰਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਵੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਿਾਲ, #1 

ਰੈਰਕੰਗ ਰਿਲਣ ਤ ੇਿਾਣ ਿੈ। ਿਾਡੀ ਿਿਰਰਪਤ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਡਵੈਲਪਿੈਂਟ ਟੀਿ, ਰਜਿਨੇ ਇਿ ਿੈਕਟਰ ਨੰੂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਿਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਿ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਿ ਿੈਕਟਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨੰੂ ਬ੍ਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਰਵਿਤਾਰ ਤ ੇਰਧਆਨ 

ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਸ਼੍ਾਨਦਾਰ ਿੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ।" 

- ਪਾੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਡਵੈਲਪਿੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਿਾਡੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰੀੜਹ ਦੀ ਿੱਡੀ ਿੈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਰਵਖੇ ਿਾਡੀ ਟੀਿ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਰਵੱਚ ਿਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਿਰ 

ਿੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਿਰਰਪਤ ਿੈ। ਿਾਨੰੂ ਿਾਡੇ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬ੍ੈਵਰੇਜ ਿੈਕਟਰ ਦ ੇਯਤਨਾਂ – ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਿਿਰਰਪਤ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਡਵੈਲਪਿੈਂਟ ਟੀਿ – ਨੰੂ 

ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਿਾਲ, ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਿੈਗਜੀਨ ਤੋਂ #1 ਦੀ ਰੈਰਕੰਗ ਰਿਲਣ ਤ ੇਿਾਣ ਿੈ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼੍ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼੍ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਿੰਦ ਸ਼੍ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਪਰਭਜੋਤ ਕੈਂਥ (Prabhjot Kainth) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਿੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ 

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


 

 

 ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼੍ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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