
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟਰੈੀਓ ਰ ਿੱ ਚ ਇਲੈਕਰਟਰਕ-ਪਾ ਰਡ ਫਾਇਰ ਟਰਿੱਕ  

 ਰਤਣ  ਾਲੀ ਪਰਿਲੀ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲਟੀ ਬ੍ਣਗੇੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (16 ਜੂਨ, 2021) – ਅਿੱਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ, ਫਰੰ ਟ-ਲਾਈਨ ਪੰਪਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਇਲੈਕਰਟਰਕ-ਪਾ ਰਡ ਫਾਇਰ ਟਰਿੱਕ, ਰੋਜਨਬ੍ਾਉਰ ਆਰ.ਟੀ. (Rosenbauer RT) ਦ ੇਨਾਲ ਬ੍ਦਲਣ ਦੀਆਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ 
ਿਰਰ ਰਿਜ (Brampton Fire and Emergency Services) ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰ ਾਨਗੀ ਰਦਿੱਤੀ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ (Green City) ਿੈ। ਇਿ ਿਰਿਰਤਾ ਰ ਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰ ਿੱਚ ਲੀਡਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ 

 ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਿੈ। ਰੋਜਨਬ੍ਾਉਰ ਆਰ.ਟੀ., ਿਾਰਕੀਟ ਰ ਿੱਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਪਰਿਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ-ਪਾ ਰਡ ਫਾਇਰ ਟਰਿੱਕ ਿੈ, ਜੋ ਿੌਜੂਦਾ 
ਫਾਇਰਫਾਈਰਟੰਗ ਿਟੈਂਡਰਡਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਿੈ। ਬ੍ਰਰਲਨ (Berlin), ਐਿਿਟਰਡੈਿ (Amsterdam), ਦੁਬ੍ਈ (Dubai), ਲੌਿ ਏਰਂਜਲਿ (Los 

Angeles) ਅਤੇ  ੈਨਕੂ ਰ (Vancouver)  ਰਗੇ ਿੋਰਾਂ ਿਰਬ੍ੋਤਿ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਿੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਰ ਿੱਚ ਇਲੈਕਰਟਰਕ-ਪਾ ਰਡ ਫਰੰ ਟ-

ਲਾਈਨ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਰਰਿਪਾਂਿ  ਾਿਨ  ਰਤਣ  ਾਲੀ ਪਰਿਲੀ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲਟੀ ਿੋ ੇਗੀ। 

ਟਰਿੱਕ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦ ੇਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਫਾਇਰ ਕਰਿਚਾਰੀ, ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਰ ਿੱਚ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਿਿੇਂ, ਨਾ ਰਿਰਫ਼ ਟਰੈ ਲ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਲਰਕ ਿਾਈਟ ਤੇ ਿੋਣ 

 ੇਲੇ  ੀ, ਜੀਰੋ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਿਾਈਟ ਤ ੇਰਨਕਾਿੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਿਾ,  ਾਤਾ ਰਣ ਅਤੇ ਉਿ ਿਾਂ ਤ ੇਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਿੀਨੋਜਨ 

(ਕੈਂਿਰਕਾਰੀ ਤਿੱਤ) ਦ ੇਇਨਟੇਕ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਿਤ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਦੋ ਾਂ ਨੰੂ ਦੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ  ਾਿਨ ਦੀਆਂ  ਾਧੂ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਨ, ਿ ਾਰੀ ਬ੍ਿੱਿ  ਾਂਗ, ਰਾਈਡ ਉੱਚਾਈ ਨੰੂ  ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, 
ਰਜਿ ਨਾਲ  ਾਿਨ ਰ ਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਰ ਿੱਚ ਅਿਾਨੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਲਈ ਿਾਈਟ ਤ ੇਿੋਣ  ੇਲੇ ਉਪਕਰਨ ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚ ਲਈ, 

ਪਿੰੁਚ ਉੱਚਾਈ ਨੰੂ  ੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਰਾਈਡ ਉੱਚਾਈ 6.8 ਇੰਚ ਤਿੱਕ ਿੇਠਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ ਨੰੂ 18.5 ਤਿੱਕ  ਧਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ, ਰਜਿ 

ਨਾਲ ਿੜਹ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕੰਿ ਕਰਨ  ੇਲੇ ਇੰਜਣ ਰ ਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿੰਭਾ ਨਾ ਨਿੀਂ ਰਰਿੰਦੀ। ਨ ਾਂ ਫਾਇਰ ਟਰਿੱਕ, ਭੀੜੀਆਂ ਿਾ ਾਂ ਰ ਿੱਚ ਅਤੇ 
ਨ ੀਆਂ ਿਬ੍ਰਡ ੀਜਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਿੁਤ ਘਿੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਿੜਕਾਂ ਤੇ,  ਿੱ ਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ  ਰਤੋਂ ਰ ਿੱਚ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿ 

ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਿਤ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਰ ਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਰਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਨ ੀਆਂ ਐਰਗੋਨੋਰਿਕ ਤਕੀਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਿਤੇਿਾਲ ਕਰੇਗਾ।  

ਨ ਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਫਾਇਰ ਟਰਿੱਕ, ਨ ੇਂ, ਆਧੁਰਨਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਕੈਂਪਿ (Brampton Fire Campus) ਰ ਖੇ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ, ਰਜਿਦੀ ਇਿ  ੇਲੇ 

ਉਿਾਰੀ ਚਿੱਲ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਟਰਿੱਕ, ਰਿਟੀ ਨੰੂ 2022 ਦ ੇਅੰਤ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਲੇਗਾ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰ ਰਿਜ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.bramptonfire.com ਤੇ ਜਾਓ। ਰਿਟੀ ਦੀ ਟਰਿ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ 

ਪਰਾਇਰਰਟੀ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਿੈ (Term of Council Priority: Brampton is a Green City), ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, 

www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ।  

ਿ ਾਲੇ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptonfire.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cabba70bf1bf74104f61308d93104a755%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594718323256413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g8DL32O6r8M3SXEbeUwXH04bKS5KbFIcCOhJdA954cs%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx


 

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਖੇ, ਅਿੀਂ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ  ਜੋਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਉਿ ਿਰ ਚੀਜ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ੇਿਿੱਦ ਿਰਿਰ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਿੈਂ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰ ਰਿਜ ਨੰੂ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਪਰਿਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਫਾਇਰ ਟਰਿੱਕ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ 

 ਾਿਤੇ  ਧਾਈ ਰਦੰਦਾ ਿਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਿਰਬ੍ੋਤਿ ਸ਼ਰਿਰ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾਨੰੂ ਅਰਜਿੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤ ੇਿਾਣ ਿੈ, ਜੋ ਿਾਡੀਆਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਨੰੂ 

ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਦੇ ਿੋਏ, ਜਲ ਾਯੂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰ ਿੱਚ ਿਰਿਰਤਾ  ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਇਨੋ ੇਰਟ  ਸ਼ਰਿਰ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਿਿੇਸ਼ਾ, ਿਾਡੀ ਿਰਿਰਤਾ ਰ ਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਦ ੇ

ਨ ੇਂ ਤਰੀਕ ੇਲਿੱ ਭਦੇ ਰਰਿੰਦੇ ਿਾਂ। ਨ ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਫਾਇਰ ਟਰਿੱਕ, ਿਾਡੀ ਿਿਰਰਪਤ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰ ਰਿਜ ਦੀ ਟੀਿ ਲਈ ਜੋਖਿ 

ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਿਤ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਰ ਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱਚ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਿਾਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ 

ਤ ੇਿਾਣ ਿੈ ਰਕ ਉਿ ਗਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰ ਿੱਚ ਅਿੱਗੇ ਿੈ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਿਰਰ ਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰ ਰਿਜ ਦੀ ਟੀਿ ਦ ੇ ਿੱਲੋਂ, ਿੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਫਾਇਰ ਟਰਿੱਕ, ਰੋਜਨਬ੍ਾਉਰ ਆਰ.ਟੀ. ਬ੍ਾਰੇ ਿਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ 
ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ। ਐਿਰਜੈਂਿੀ  ਾਲੀ ਿਾਂ ਤ ੇਕਾਰਿੀਨੋਜਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਨ ੀਆਂ ਐਰਗੋਨੋਰਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤਿੱਕ, ਟਰਿੱਕ ਰ ਿੱਚ 

ਕਈ ਰੋਿਾਂਚਕ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਿਨ। ਇਿ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਿਾਨੰੂ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਰਿਰਤਾ ਰ ਿੱਚ ਲੀਡਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਿਿਰਿੱਿ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੀ 
ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦੀ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਲਈ ਇਿਦੀ  ਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ।”  

- ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਏਿ (Bill Boyes), ਚੀਫ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰ ਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਖੇ ਿਟਾਫ਼, ਿਾਡੇ ਕੰਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿਰਿਰਤਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਿ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਰਟੀ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਿੈ, 

ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ  ਧਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਿੈ। ਨ ੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਫਾਇਰ ਟਰਿੱਕ ਦਾ ਇਿਤੇਿਾਲ ਕਰਕ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰ ਰਿਜ, 

ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ੇਗਾ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਲੀਡਰ  ਜੋਂ ਿੋਰਾਂ ਿਰਬ੍ੋਤਿ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਿੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋ ੇ। ਿਾਡ ੇ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


 

 

 

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਿੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਿੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

 

 

 

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

