
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

                 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 4 ਤੋਂ 10 ਅਕਤਬੂ੍ਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (2 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2020) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 4 ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤੱਕ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਿਆ ਹਫ਼ਤਾ (Fire Prevention 

Week) ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰਰਹਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਰਹੀ ਹੈ। ਇਿ ਿਾਲ ਦਾ ਰਵਸ਼ਾ ਹੈ, “ਭੋਜਨ 

ਪਕਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ ਰਿੋਈ ਰਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰਹੋ।” 

ਰਿੋਈ ਰਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਘਰਾਂ ਰਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੱੁਿ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ, ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰਰਹਣ ਲਈ, 

ਰਨਵਾਿੀ ਇਹਨਾਂ ਅਿਾਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ: 

• ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿੋਈ ਰਵੱਚ ਰਹੋ 

• ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ ਆਪਣੇ ਿੈੈੱਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਰਵਜਨ ਿਮੇਤ, ਰਿਆਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ ਰਿੋਈ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਿਟੋਵ ਬੰ੍ਦ ਕਰ ਰਦਓ ਅਤੇ ਚੁੱਲਹੇ ਤੋਂ ਪਤੀਲਾ ਜਾਂ ਕੜਾਹੀ ਹਟਾ 
ਰਦਓ 

• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਪੀਤੀ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਭੰਗ (ਕੈਨਾਰਬ੍ਿ) ਦਾ ਿੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਾ ਪਕਾਓ   

• ਰਕਿੇ ਵੀ ਉਿ ਚੀਜ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਟੋਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿੋ, ਰਜਿਨੰੂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਹੋਵੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਓਵਨ ਦ ੇਦਿਤਾਨੇ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, 
ਭੋਜਨ ਪੈਕਰੇਜੰਗ, ਤੌਲੀਏ, ਪਰਦੇ) 

• ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਭੀੜੀਆਂ ਬ੍ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਰਹਨੋ 

ਅੱਗ ਤੋਂ ਿਰੱੁਰਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਿਬੰ੍ਿੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਜਕਰਮ 

ਇਿ ਿਾਲ ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਕਾਰਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ (Brampton Fire and Emergency Services) 

ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਿਬੰ੍ਿੀ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਆਭਾਿੀ (ਵਰਚੁਅਲ) ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋਜਾਨਾ ਿੁਝਾਵਾਂ, ਰੈਰਿਪੀਜ ਆਰਦ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ 

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ ਨੰੂ Twitter, Facebook, ਅਤੇ YouTube ਤ ੇਫਾੱਲੋ ਕਰੋ! 

ਿੋਮਵਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ, ਫੇਿਬ੍ੁੱ ਕ ਲਾਈਵ (Facebook Live) ਭਾਗ ਵਾਿਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਫੇਿਬ੍ੁੱ ਕ ਪੇਜ (City of 

Brampton’s Facebook page) ਤ,ੇ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਏਿ (Bill Boyes) ਅਤੇ ਜੇ. ਰੈਡ ਐਡਂ ਕੰਪਨੀ ਫੂਡ + ਰਡਰੰ ਕ (J. Red & Co. Food + 

Drink) ਦ ੇਸ਼ੈਫ ਜੇਿਨ ਰੋਿੋ (Jason Rosso) ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਿ ਰਵੱਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਿੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਵਾਲ ਪੱੁਛਣ ਦ ੇਮੌਕ ੇਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, 

ਿੁਆਦੀ ਰੈਰਿਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ! 

ਰੇਗੀ ਰਕਚਨ (Reggae Kitchen) ਦ ੇਸ਼ੈਫ ਵੇਨ ਰੀਡ (Wayne Reid) ਨਾਲ, ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਭਾਗ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹੋਵੇਗਾ – ਰਿੱਿੋ 

ਰਕ ਰਿੋਈ ਰਵੱਚ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰਰਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਿਾਨ ਜਰਕ ਰਚਕਨ ਿਰਟਰ ਫਰਾਈ (Jerk Chicken Stir Fry) ਰਕਵੇਂ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਹੈ।   

ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਿਆ ਹਫ਼ਤਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਸ਼ਰਹਰ (Healthy and Safe City) ਬ੍ਣਨ ਰਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੰਦਾ ਹੈ।  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FBramptonFireES&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cd2a02ab1af444150d78d08d867242ef7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637372752391304867&sdata=Z%2FXP6jo1uusUgJ6R0bC5KtbwHu8AVn8BZpWS8Vk%2BIWU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBramptonFire&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cd2a02ab1af444150d78d08d867242ef7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637372752391304867&sdata=IB0QmINKRbUs7BeetzYFJOgnEX6cVPK4jiY6hnsvFg4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FBramptonFD&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cd2a02ab1af444150d78d08d867242ef7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637372752391314862&sdata=NJotdYrX%2BR8g2AA1ijtcu%2BH%2FR1H1wL3WNbrITfBqhRM%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/CityBrampton
http://www.brampton.ca/CityBrampton
http://www.brampton.ca/CityBrampton
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Healthy-and-Safe.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Healthy-and-Safe.aspx


 

 

ਹਵਾਲੇ 

“ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਿਆ ਹਫ਼ਤਾ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਿਆ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦ ੇਬ੍ਹੁਮੱੁਲੇ ਰਰਮਾਈਡਂਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ ਿੁਰੱਰਿਅਤ 

ਰਰਹਣਾ, ਹੁਣ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਕਤੇ ਵੱਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਿਾਡੇ ਰਵੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਰਵਡ-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਘਰਾਂ ਰਵੱਚ 

ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਰਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਾਰੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਰਕ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰਕਵੇਂ 
ਰਰਹਣਾ ਹੈ।” 

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

“ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਿਆ ਰੱਿਣ ਰਵੱਚ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਰਕਰਰਆ ਰਰਹਣ। ਰਿੋਈ 

ਰਵੱਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰਪਆਰਰਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿੋ। ਜੇਕਰ ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈਏ, ਤਾਂ 
ਰਜੰਦਗੀਆਂ ਬ੍ਚਾਈਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।” 

-   ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਿਾਡੀ ਟੀਮ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਦਾ ਹਰ ਿੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਜਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 
ਿਾਰੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਰਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਪਆਰਰਆਂ ਲਈ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਘਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦ ੇਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਿਫਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿੋਈ ਰਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਘਰਾਂ ਰਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿਾਨੀ 
ਨਾਲ ਰੋਰਕਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਿਾਡੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਲਈ ਰਤਆਰ ਰਰਹੰਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਰਕ, ਰਨਵਾਿੀ 
ਵੀ ਿਾਡੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਿਆ ਟੀਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹੱਿਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਰਵੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬ੍ਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਰਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪਰਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” 

- ਚੀਫ ਰਬ੍ਲ ਬ੍ਏੋਿ (Bill Boyes), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਿਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

 
 
 

 

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

