
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਧ ਸਰਿਰ ਨੇਬ੍ਰਹੁੱ ਡ ਬ੍ਣਾ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (17 ਫਰਵਰੀ, 2021) – ਅੱਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ, ਬ੍ਰੈਮਲੀ (Bramalea) ਦ ੇK, E 

ਅਤੇ F ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਸਸਟੇਨੇਬ੍ਲ ਨੇਬ੍ਰਹੱੁਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਐਸ.ਐਨ.ਏ.ਪੀ.) (Sustainable Neighbourhood Action Plan) 

(SNAP) ਨ ੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ।  
 

ਬ੍ਰੈਮਲੀ SNAP, K, E ਅਤੇ F ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਸਫਾਰਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਈਕ ੋਸਪੇਰਸਜ ਅਤੇ ਗਰੀਨ 

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਸਟਮ, ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ ੈੱਟਵਰਕ, ਰਸਹਤਮੰਦ ਲੋਕਲ ਫ ਡ ਰਸਸਟਮ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਗਾਰਡਨ, ਘਰ ਅਤੇ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਸਮਰੱਿਾ, ਰਵਵਸਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਿਾਗਤ ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਨ ੰ  ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।  
 

SNAP, ਰਸਟੀ ਦ ੇਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਸ਼ਨਸ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ.) ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. 
(CEERP) ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰੋਡਮੈਪ ਰਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਿਾ ਰਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਵੇਗਾ, ਆਰਰਿਕ 

ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਰਿਆ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯ  ਰਵੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਸਬੰ੍ਧੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨ ੰ  ਵਧਾਵੇਗਾ। 
 

ਪ ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (Action Plan) ਰਰਪੋਰਟ ਇੱਿੇ (here) ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ।  
 

ਰਪਛਕੋਿ 

ਸਸਟੇਨੇਬ੍ਲ ਨੇਬ੍ਰਹੱੁਡ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਰਿਰ ਸ਼ਰਹਰ ਨਰਵਆਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਹਯੋਗੀ ਮਾੱਡਲ ਹੈ, ਜੋ 

ਨੇਬ੍ਰਹੱੁਡ ਸਕੇਲ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣ ੇਹੋਏ ਨੇਬ੍ਰਹੱੁਡ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਕ ਰਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਨਰਦੇਰਸ਼ਤ, ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਦੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਸਰਿਰਤਾ ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਹੈ, ਇਹ ਏਕੀਰਕਰਤ ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪਬ੍ਰਲਕ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਰਵਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 
SNAP ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਿਤਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਰੀਕ ੇਦਰਸਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਸ਼ੁਰ  ਰਵੱਚ ਇਸਨ ੰ , ਟੋਰੋਂਟੋ ਐਡਂ ਰੀਜਨ ਕਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਅਿਾੱਰਰਟੀ (ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ.) (Toronto and Region Conservation Authority) 

(TRCA) ਵੱਲੋਂ ਰਵਕਰਸਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ ਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ SNAP ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਰਤੰਨ, ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ 

ਸਰਿਤ ਹਨ – ਬ੍ਰੈਮਲੀ SNAP (Bramalea SNAP), ਕਾਉਂਟੀ ਕੋਰਟ SNAP (County Court SNAP) ਅਤੇ ਫਲੈਚਰਸ ਕਰੀਕ SNAP 

(Fletchers Creek SNAP)। 
 

ਰਲੰਕ 

• ਸਸਟੇਨੇਬ੍ਲ ਨੇਬ੍ਰਹੱੁਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਐਸ.ਐਨ.ਏ.ਪੀ.) (Sustainable Neighbourhood Action Plans (SNAPs) 

• ਬ੍ਰੈਮਲੀ SNAP (Bramalea SNAP) 

• ਕਾਉਂਟੀ ਕੋਰਟ SNAP (County Court SNAP) 

• ਫਲੈਚਰਸ ਕਰੀਕ SNAP (Fletcher’s Creek SNAP) 

• ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਸ਼ਨਸ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ.) (Community Energy and Emissions 

Reduction Plan) (CEERP) 
 

https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Sustainable-Community-Program.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Sustainable-Community-Program.aspx
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/county-court-snap/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/county-court-snap/
https://cvc.ca/your-land-water/fletchers-creek-snap/
https://cvc.ca/your-land-water/fletchers-creek-snap/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#%3a~%3atext=Brampton%27s%20Community%20Energy%20and%20Emissions%2cwith%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#%3a~%3atext=Brampton%27s%20Community%20Energy%20and%20Emissions%2cwith%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#%3a~%3atext=Brampton%27s%20Community%20Energy%20and%20Emissions%2cwith%20its%20associated%20social%20benefits.


 

 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਤ ੇਅਸਲੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸਰਿਰ ਨੇਬ੍ਰਹੱੁਡ ਬ੍ਣਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ

ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਬ੍ਰੈਮਲੀ SNAP ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਦ ੇK, E ਅਤੇ F ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਵੱਚ 

ਸਰਿਰ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਐਡਂ ਰੀਜਨ ਕਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਅਿਾੱਰਰਟੀ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਇਨਸ਼ੀਏਰਟਵ ਤ ੇ

ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਬ੍ਰੈਮਲੀ SNAP, ਗਲੋਬ੍ਲ ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਵੱਚ ਸਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਬ੍ਹਤਰ ਭਰਵੱਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਸ਼ਨਸ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨ ੰ , 2050 

ਤੱਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਸਫ਼ਰ ਤ ੇਹਾਂ।” 
- ਪਾੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਸ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ; ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਮਲੀ SNAP, ਵਾਰਡਾਂ 7 ਅਤੇ 8 ਲਈ ਸਰਿਰਤਾ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋਿਾਂ ਤ ੇਰਵਚਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਰਮਲ ਕੇ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪਾਅ ਰਵੱਚ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ 

ਹੈ।”    
- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਸ (Charmaine Williams), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“1960 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਰਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਪਰਹਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱ੍ਧ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਰਹਰ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ੇਜੋਿ ਇਰਤਹਾਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹ 

ਸੁਧਾਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ K, E ਅਤੇ F ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ 

ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” 
- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ  (Pat Fortini), ਵਾਈਸ- ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਸ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ; ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8, ਰਸਟੀ 

ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਬ੍ਰੈਮਲੀ SNAP ਦੁਆਰਾ ਸਰਿਰ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ SNAP ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਾਂ।” 
- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁਿੋ। 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 ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

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

