
 

 
 

 

 

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન COVID-19 ઉપાયો સાવધાનીપવૂવક અન ેધીમ ેધીમ ેસરળ બનાવવા પ્રોવવન્સના 

પગલાઓન ેઅનરુૂપ કાયવક્રમો અન ેસવેાઓ અદ્યતન કરવાની તયૈારીઓ કરી રહ્ુું છે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જાન્યુઆરી 25, 2022) – ગવમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરરયોની ગયા અઠવારિયાની ઘોષણા પછી, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જાન્યુઆરી 

31, 2022 થી શરૂ કરીને કાયવક્રમો અને સવેાઓ અદ્યતન કરવાની અને કટેલીક સગવિો રરઓપન કરવાની તૈયારી કરી રહ્ુું છે. 

પ્રોવવન્સના જાન્યઆુરી 31 થી અમલી બનતા આરોગ્ય અન ેસરુક્ષા ઉપાયો 

  

સોમવાર, જાન્યુઆરી 31 નાું રોજ મળસ્ક ે12:01 વાગ્યાથી, નીચેના ઉપાયો અમલી બનશે: 

•  સામાવજક હળવા-મળવાની મયાવદા વધારીન ેઇનિોરમાું 10 લોકો અને આઉટિોરમાું 25 લોકો સુધી કરવામાું આવી. 

•  ઇનિોર જાહેર સ્થળોમાું ક્ષમતા સીમાઓ વધારવી અથવા 50 ટકા સધુી જાળવવી, જેમાું નીચેના સ્થળો સામેલ છે પણ એટલે સુધી 

સીવમત રહેતુું નથી: 

o રૅસ્ટોરન્્સ, બાસવ, અન ેિાન્સ સગવિો વગરની અન્ય ખાદ્ય પદાથો કે પીણાું વેચતા ધુંધાઓ; 

o રરટેઇલસવ (કરરયાણાુંની દુકાનો અન ેફામવસી સવહત); 

o શોપપુંગ મોલ્સ; 

o રમતો અન ેજીમ સવહતની મનોરુંજનલક્ષી તુંદુરસ્તી સગવિો માટેના દશવક-રવહત વવસ્તારો 

o વસનેમા; 

o મીટટુંગ અન ેપ્રાસુંવગક આયોજનો; 

o વોટર પાર્કસવ સવહતની, મનોરુંજનલક્ષી સગવિો અને એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કસવ; 

o મ્યુવઝયમ્સ, ગેલેરીસ, એર્કવેરરયમ્સ, ઝૂ અન ેસરખા આકષવણો; 

o કેવસનો, પબુંગો હૉલ્સ અને અન્ય ગેમ્સ એસ્ટાવલલશમેન્્સ; અન ે

o ધાર્મવક સેવાઓ, ધાર્મવક વવવધઓ, અથવા સમારોહ. 

•  સ્પોર્ટિંગ ઇવેન્્સ, કન્સટવ સ્થળો, વથયેટસવ જેવી સગવિોના દશવક વવસ્તારોની 50 ટકા બેઠક ક્ષમતા અથવા 500 લોકોન,ે બેમાુંથી 

જે પણ ઓછી હોય તેન ેમુંજૂરી આપવી. 

હયાત સ્થળોએ રસીકરણ અન ેઅન્ય જરૂરરયાતોનો વધારાનો પુરાવો લાગુ થવાનુું ચાલુ રહશેે. 

શહરેી સવેાઓ, કાયવક્રમો અન ેસગવિો 

  

સીટી હૉલ અને કોપોરટે સગવિો 

  

સીટી હૉલ અને કોપોરટે સગવિો ફેબ્રુઆરી 21 થી, વૉક-ઇન (ગમે ત્યાર ેચાલ્યા આવવાની) સર્વવસીસ માટ ેરરઓપન થશ.ે ત્યાું સધુી, સવેાઓ 

માત્ર એપોઇન્ટમેન્ટથી ઉપલલધ છે. એક એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરાવવા, વેબસાઇટ જુઓ www.brampton.ca/skiptheline. 

સગવિમાું બેઠક જગ્યાઓ અને રને્ટલ્સને સુંબુંવધત વધુ વવગતો આગામી અઠવારિયાઓમાું પૂરી પાિવામાું આવશે.  

બ્રેમ્પટન ટ્રાવન્ઝટ 

  

http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

બ્રેમ્પટન ટ્રાવન્ઝટ આગળ નોરટસ આપવામાું આવે નવહ ત્યાું સુધી ઘટાિેલા સવેા સ્તરોએ સુંચાલન કરી રહ્ુું છે. પસુંદગીના સુંચાલનના ટર્મવનલ 

કલાકો પણ અનુકૂળ કરવામાું આવી શકે. 

  

સૌથી અદ્યતન રૂ્સ સમયપત્રક અને સુંચાલનના કલાકોને લગતી માવહતી માટે, ગ્રાહકોન ેબ્રેમ્પટન ટ્રાવન્ઝટના કોન્ટરે્કટ સેન્ટરને 

905.874.2999 નુંબર પર કૉલ કરવા પ્રોત્સાવહત કરવામાું આવે છે. સવેાને લગતી અદ્યતન માવહતી વનયવમત મેળવવા માટ ે

વેબસાઇટ www.bramptontransit.com જુઓ અથવા @bramptontransit ને Twitter પર અનુસરો. 

પ્રવાસ કરતી વખતે, બ્રેમ્પટન ટ્રાવન્ઝટનો ઉપયોગ કરતા લોકોને બસમાું અન ેટર્મવનલ્સ પર ચુસ્ત-બુંધ બેસતો માસ્ક પહેરવાનુું, અન ેઅવરજવર 

કરતી વખતે કુંઇક ખાવા ક ેપીવા માસ્ર્કસ નીચો કરવાનુું ટાળવાનુું યાદ અપાવવામાું આવ ેછે વસવાય ક ેતબીબી કટોકટી હોય. ઉતારુઓને પ્રવાસ 

કરતી વખત,ે પોતાના અુંગત રિસઇન્ફેર્કટન્ટ (ચપેનાશક પદાથવ), જેમ કે હને્િ સેનટેાઇઝર ક ેવાઇપ્સ સાથે રાખવાનુું, પોતાના હાથ વારુંવાર 

ધોવાનુું અન ેપોતાની કોણીમાું ખાુંસી કરવાનુું કે છીંકવાનુું પણ યાદ અપાવવામાું આવ ેછે. 

 

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્વચ્છતા (સેવનટાઇપઝુંગ) સમયપત્રક અમલમાું રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાવન્ઝટનુું લક્ષ્ય દર 48 કલાકે તમામ સખત સપાટીઓ, 

ઓપરેટર કમ્પાટવમને્્સ અને બેઠકોને ચપેરવહત કરવાનુું છે. મોટા ભાગની બસોને હાલમાું દર 24 કલાક ેસેવનટાઇઝ કરવામાું આવે છે. સખત 

સપાટીઓ ધરાવતી સગવિો અને ટર્મવનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને સેવનટાઇઝ કરવામાું આવે છે. 

 

મનોરુંજન 

ઇનિોર મનોરુંજનલક્ષી સવલતો 

 

રરરક્રએશન સને્ટસવ વનધાવરરત નોંધાયેલા અન ેડ્રોપ-ઇન કાયવક્રમો માટે સોમવાર, જાન્યુઆરી 31 નાું રોજ રરઓપન થશ.ે પ્રોવવન્સના વનયમનો 

અનુસાર, રરરક્રએશન સેન્ટસવમાું ક્ષમતા સીમાઓ પચાસ ટકા સધુી ઘટાિવામાું આવશ.ે રરરક્રએશન સેન્ટસવની મુલાકાતો માટ ેપહેલેથી નોંધણી 

જરૂરી નથી, જોક,ે બધી સવેાઓ વહેલો તે પહેલો ધોરણે અપાતી હોવાન ેલીધ ેમુલાકાતીઓ પોતાની મુલાકાત પહેલાું પોતાની સર્વવસ અગાઉથી 

ઓનલાઇન ખરીદ ેતવેી ભલામણ કરવામાું આવે છે. બધુવાર, જાન્યુઆરી 26 નાું રોજ સવાર ે10 વાગ્યાથી શરૂ કરીને ઉપલલધ કાયવક્રમો 

વેબસાઇટ www.brampton.ca/registerforprograms પર ઓનલાઇન જોઇ શકાય છે. 

 

વશયાળુ નોંધાયેલા સત્રીય કાયવક્રમો 

વશયાળુ નોંધાયેલુ સત્ર જાન્યુઆરી 31 થી શરૂ કરીને એક ટૂુંકા સત્ર માટે ફરી શરૂ થશ.ે કાયવક્રમ પૂરો થવાની તારીખો અનુકૂળ કરવામાું આવશ ેનહીં. 

વશયાળુ કાયવક્રમો માટે અગાઉ નોંધણી કરાવનારા સહભાગીઓ જેઓએ ઘટેલા સત્ર સમયગાળાની ભરપાઇ કરવા પોતાના ર્કલાયન્ટ એકાઉન્ટમાું 

પ્રો-રટેા (પ્રમાણાનુસાર) ક્રેરિટ મેળવી હોય. 

 

સભ્યપદો 

સભ્યપદનુું વેચાણ બધુવાર, જાન્યુઆરી 26 નાું રોજ સવાર ે10 વાગ્યે ફરી શરૂ થશ.ે ઉપલલધ સભ્યપદ વવકલ્પો વેબસાઇટ 

www.brampton.ca/memberships પર ઓનલાઇન જોઇ શકાય છે. 

રસીકરણના પુરાવાની જરૂરરયાતો 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLC
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/BramptonTransit&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjA
http://www.brampton.ca/registerforprograms
http://www.brampton.ca/memberships


 

 
 

 

 

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન રરરક્રએશન સને્ટસવમાું પ્રવેશતા 12 વષવ અન ેવધારે ઉંમરના બધાું મુલાકાતીઓએ રસીકરણ વસ્થવતનો પુરાવો દેખાિવો 

અવનવાયવ છે. આ રરરક્રએશન સેન્ટસવમાું બધાું સહભાગીઓ અને પ્રેક્ષકોને લાગુ પિે છે, જેમાું જુવાવનયાઓ, કોચીસ, ઇન્સ્ટ્રર્કટસવ, સુંભાળ 

રાખનારાઓ, સ્વયુંસવેકો અન ેરમત અવધકારીઓ સામેલ છે. 

વષવ 2022 માું 12 વષવના થતા (2010 માું જન્મેલા) બાળકોને તેઓની જન્મ તારીખથી 12 અઠવારિયાનો ગ્રસે પીરરયિ પૂરો પાિવામાું આવશ,ે 

જે દરવમયાન તેઓએ ઇનિોર સ્પો્સવ અન ેમનોરુંજનલક્ષી સગવિોમાું રસીકરણનો પુરાવો દખેાિવાની જરૂર પિશે નહીં. આનાથી બાળકોને 

રસીકરણ કરાવવા જરૂરી સમય મળી રહેશે અન ેરસીકરણના પુરાવાની જરૂરરયાતોન ેપહોંચી વળવાની છૂટ મળશ.ે 12 અઠવારિયાનો ગ્રસે 

પીરરયિ પૂરો થયા પછી, તેઓએ રસીકરણનો પુરાવો દેખાિવો અવનવાયવ બનશ.ે 

રસીકરણ પદ્ધવતનો સ્વીકાયવ પુરાવો 

રરરક્રએશન સને્ટસવમાું મુલાકાતીઓએ QR કોિ ધરાવતા એન્હાન્સ્િ (વધાર ેસારા) રસી પ્રમાણપત્રનો ઉપયોગ કરવાની અન ેઓન્ટેરરયો ઍપની 

ચકાસણી કરાવવાની જરૂર પિશે. QR કોિ રિવજટલી અથવા કાગળ નકલ છાપીન ેઉપયોગમાું લઇ શકાય છે. એકલદોકલ વ્યવર્કતઓ પોતાનુું QR 

કોિ ધરાવતુું વધારે સારુું પ્રમાણપત્ર અહીંથી િાઉનલોિ કરી શકે છે. સુંપૂણવ રસીકરણના પુરાવાના વવકલ્પ તરીક ેનકારાત્મક COVID-19 

પરીક્ષણનો પુરાવો સ્વીકારવામાું આવશ ેનહીં. રરરક્રએશન સેન્ટસવમાું પ્રવેશવા લેવખત તબીબી મુવર્કતઓ હવ ેવબલકુલ સ્વીકારવામાું આવતી નથી. 

 

ઓનલાઇન સ્ક્રીપનુંગ 

બધાું મુલાકાતીઓ પાસ ેસીટી ઑફ બ્રેમ્પટન રરરક્રએશન સેન્ટસવમાું આગમન પહેલાું ઓનલાઇન સ્ક્રીપનુંગ અને કોન્ટરે્કટ ટ્રેપસુંગ ફોમવ ભરવાનો 

વવકલ્પ રહેશે. ઓનલાઇન સ્ક્રીપનુંગ ટૂલમાું પહોંચવા અહીં મુલાકાત લો. મુલાકાતીઓ પોતાની મુલાકાત પહેલાું સ્માટવફોન/કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ 

કરીને પ્રી-સ્ક્રીપનુંગ પ્રશ્નો ઓનલાઇન ભરીને સમય બચાવી શક ેછે. વનધાવરરત સ્ક્રીપનુંગ વવસ્તાર/પ્રવેશદ્વાર પર આગમન સમયે, બધાું 

મુલાકાતીઓએ ફોનથી સ્ક્રીપનુંગ કન્ફમેશન (લીલી વનશાની વચવનનત) અચકૂ દેખાિવુું રહ્ુું. ઓનલાઇન પ્રી-સ્ક્રીપનુંગ ન ભરવા ઇચ્છતા 

મુલાકાતીઓ માટ ેસ્થળ પર કાગળ-આધારરત કોન્ટેર્કટ ટ્રેપસુંગ ઉપલલધ કરાવાનુું ચાલુ રહેશે. 

 

આઉટિોર મનોરુંજનલક્ષી સવલતો 

 આઉટિોર સ્કેટટુંગ અન ેમાઉન્ટ પચુંગકુસી સવહતના, આઉટિોર કાયવક્રમો અને સવલતો ઉપલલધ થવાનુું ચાલુ રહ ેછે. આઉટિોર કાયવક્રમો અન ે

સેવાઓ સુંબુંધમાું અદ્યતન માવહતી વેબસાઇટ www.brampton.ca/winterwonderland પર ઉપલલધ છે. સ્કૅટટુંગ ટરુંર્કસનુું સુંચાલન 

વહેલો તે પહેલો ધોરણે, હવામાન અન ેબરફની પરરવસ્થવતઓ અનુકળૂ રહે તો ચાલુ રહેશે. મુલાકાતીઓને પોતાની મુલાકાત પહેલાું આઉટિોર 

સ્કૅટટુંગ માગવરેખાઓ અને આઉટિોર ટરુંગ સુંચાલનલક્ષી વસ્થવતની અદ્યતન માવહતી મેળવવા 

વેબસાઇટ www.brampton.ca/outdoorskating જોવા પ્રોત્સાવહત કરવામાું આવે છે. 

ધી રોઝ ઍન્િ પરફોર્મિંગ આ્સવ સગવિો 

 

સીટી ઑફ બ્રમે્પટનની બધી ઇનિોર પરફોર્મિંગ આ્સવ સગવિો રરહસવલ્સ અને રૅકોિવ કરેલા પરફોમવન્સીસ માટે ઉપલલધ રહે છે. લાગ ુCOVID-

19 પ્રવતબુંધો સાથ,ે રૂબરૂમાું દશવકો સાથનેા પરફોમવન્સીસ માચવ 2022 માું ફરી શરૂ થશે. 

 

ફેવમલી િે માટ ેગાિવન સ્ર્કવેરમાું આઉટિોર કાયવક્રમો ફબે્રુઆરી 21, 2022 નાું રોજ યોજાશ.ે 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/get-proof/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjA
http://www.brampton.ca/recscreening
http://www.brampton.ca/winterwonderland
http://www.brampton.ca/outdoorskating


 

 

બધાું રટરકટ ધારકો ક્રેરિટ/ચકે, એકાઉન્ટ ક્રેરિટ, અથવા િોનેશન માટનેુું રરફુંિ boxoffice@brampton.ca ને ઇમેઇલ મોકલીને મેળવી શકે છે. 

 

વધારાની વવગતો અહીં ઉપલલધ છે, www.FairDealForBrampton.ca.  

 

LBP અન ેસીરરલ ર્કલાકવ વથયેટસવ લાગુ COVID-19 પ્રવતબુંધો સાથે માચવ 2022 માું રરઓપન થશ.ે 

બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરી 

 

બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરીની બધી શાખાઓ બ્રાુંચમાું સવેાઓ માટે દરરોજ ખુલ્લી છે, માઉન્ટ પ્લીઝન્ટ વવલેજ વસવાય, જે માત્ર દરરોજ કબવસાઇિ 

વપકઅપ સર્વવસ આપે છે. રહવેાસીઓ પ્રોફેસસવ લૅક, લૉફસવ લૅક અન ેપચુંગકુસી પાર્કસવમાું આઉટિોર સ્ટોરી વૉર્કસનો આનુંદ માણી શક ેછે, જે ટૂુંક 

સમયમાું શરૂ થઇ રહ્ુું છે. પચુંગકુસી બ્રાુંચ લાઇબ્રેરી વશયાળુ પ્રવૃવિની રક્સનો જથ્થો ઉપલલધ રહે ત્યાું સુધી વહેલો ત ેપહેલો ધોરણે મફતમાું 

ઉધાર આપી રહી છે. વવગતો માટ ેવેબસાઇટ જુઓ, www.bramptonlibrary.ca. 

COVID-19 રસીકરણ 

 

તમન ેપોતાન ેઅને અન્ય લોકોને સુંરક્ષણ આપવા માટે રસીઓ શે્રષ્ઠ રીત છે. પાુંચ વષવ અન ેઉપરની કોઇપણ વ્યવર્કત માટે હવ ેઓન્ટેરરયોની 

વેવર્કસન બુટકુંગ વસસ્ટમ મારફત ેઅથવા 1.833.943.3900 નુંબર પર કૉલ કરીન ેએપોઇન્ટમને્્સ બકુ કરાવી શકાય છે. 

  

18 વષવ અન ેઉપરની વ્યવર્કતઓ માટે હવે પોતાની COVID-19 બસુ્ટર એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરાવી શકાય છે જો તેઓના છેલ્લાું િોઝથી 

ઓછામાું ઓછાું ત્રણ મવહના પસાર થયા હોય. એપોઇન્ટમેન્ટનુું બુટકુંગ કરાવવા વેબસાઇટ જુઓ, https://covid-19.ontario.ca/covid-

19-vaccines-ontario.  

  

રસીકરણ પર સૌથી અદ્યતન માવહતી માટે, પ્રોવવન્સનુું વેવર્કસન પોટવલ જુઓ. 

  

માસ્ર્કસ 

 

રહેવાસીઓન ેયાદ અપાવવામાું આવે છે કે સીટીએ પોતાનો બ્રેમ્પટન COVID-19 મને્િેટરી ફેસ માસ્ક બાય-લૉ એવપ્રલ 1, 2022 સધુી 

લુંબાવ્યો છે. 

  

COVID-19 મને્િેટરી ફેસ માસ્ક બાય-લૉ હેઠળ, બ્રેમ્પટનમાું બધી ઇનિોર જાહેર જગ્યાઓમાું નોન-મરેિકલ માસ્ર્કસ પહેરવા અવનવાયવ છે. ફેસ 

કવટરુંગ્સ તરીકે સ્કાફવ, બુંદાનાસ, નકૅ ગેઇટસવ કે નૅક વોમવસવ અન ેએર્કઝેલેશન વાલ્વ્સ ધરાવતા માસ્ર્કસ સ્વીકાયવ નથી. તેમજ બાય-લૉ હેઠળ, 

માસ્ર્કસ માત્ર ખોરાક ક ેપીણું લેવા માટ ેજ કાઢી શકાય છે જો વ્યવર્કત તે હેતુસર એક વનધાવરરત જગ્યાએ બેસેલ હોય. 

  

રહેવાસીઓ મહામારીનો ફેલાવો રોકવામાું મદદ મળે તથેી પોતાનો ભાગ ભજવવાનુું, વ્યવર્કતઓ વચ્ચે શારીરરક અુંતર જાળવવાનુું, સારા 

સ્વચ્છતાશાસ્ત્રનો મહાવરો કરવાનુું અને માસ્ર્કસ પહેરવાનુું ચાલુ રાખે તે માટ ેસીટી તેઓનો આભાર માને છે. 

mailto:boxoffice@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.therosebrampton.ca/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJ
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptonlibrary.ca/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJ
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8
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વમરિયા સુંપકવ: 

મોવનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોર્િવનેટર, મીરિયા ઍન્િ કમ્યુવનટી એન્ગેજમેન્ટ (Coordinator, Media & 

Community Engagement) 

સ્ટ્રેટેજીક કમ્યુવનકેશન (Strategic Communication)  

સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

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

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

