
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨ ੰ  ਕਨੇੈਰਿਅਨ ਅਰਬ੍ਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ 

 ਸਸਟਨੇਰਬ੍ਰਲਟੀ ਅਵਾਰਿ ਨਾਲ ਸਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਿਆ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (6 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, 2021) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਨੇ, ਰਪਛਲੇ ਰਤੰਨ ਰਿਨਾਂ ਰਵੱਚ ਵਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਸੀ) ਤੌਰ ਤ ੇ

ਆਯੋਰਜਤ, ਸੀ.ਯ .ਟੀ.ਏ. ਿੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਿਂ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਸ਼ੋਅ (Annual Conference and Transit Show) ਰਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਮੱੁਖ ਉਪਲਬ੍ਧੀ 
ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਸ ਟਰਾਇਲ ਲਈ, ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਅਰਬ੍ਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀ.ਯ .ਟੀ.ਏ.) (Canadian Urban Transit Association) (CUTA) 

ਵੱਲੋਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਸਟੇਨਰਬ੍ਰਲਟੀ ਅਵਾਰਿ (Environmental Sustainability Award) ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
 

ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਸਟੇਨਰਬ੍ਰਲਟੀ ਅਵਾਰਿ ਸ਼ਰੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਸਸਟਮਾਂ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਿੀਆਂ ਿਤੀਰਵਧੀਆਂ 
ਜਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਮੌਜ ਿਾ ਮੱੁਰਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਇੰਿਸਟਰੀ ਿ ੇਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤ ੇਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ 

ਹੋਵੇ। ਨਤੀਰਜਆਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜ ਿਾ ਉਪਕਰਨ ਿਾ ਪੁਨਰ ਰਵਕਾਸ, ਰਜਸਿੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਸੀ.ਯ .ਟੀ.ਏ. ਿ ੇਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਵਜਨ 2040 (Transit Vision 2040) ਿ ੇਮੁਤਾਰਬ੍ਕ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਸੀਰਲਆਂ ਿੀ ਸੁਰੱਰਖਆ, ਲਾਿਤ ਬ੍ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਸਬੰ੍ਧੀ ਖਾਸ ਫਾਇਿੇ ਹੋਣ। 
 

4 ਮਈ, 2021 ਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੇ, ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਅਰਬ੍ਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਰਸਰਚ ਐਿਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਨਸੋਰਟੀਅਮ (ਸੀ.ਯ .ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ.) 
(Canadian Urban Transit Research and Innovation Consortium) (CUTRIC) ਪੈਨ-ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਬ੍ੀ.ਈ.ਬ੍ੀ. ਿੇਮੋਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਿਂ 

ਇੰਟੀਿਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ (Pan-Canadian BEB Demonstration and Integration Trial) ਿ ੇਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਟੈਂਿਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ੈਟਰੀ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਸਾਂ (ਬ੍ੀ.ਈ.ਬ੍ੀ.) (BEB) ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਓਵਰਹੈੈੱਿ ਔਨ-ਰ ਟ ਚਾਰਰਜੰਿ ਰਸਸਟਮ ਿਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 

ਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿਾ ਿਲੋਬ੍ਲ ਰਿਪਲੋਇਮੈਂਟ (ਰਵਸਤਾਰ) ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੇ, ਆਪਣ ੇਫਲੀਟ ਰਵੱਚ ਕੁੱ ਲ ਅੱਠ ਬ੍ੀ.ਈ.ਬ੍ੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ 
ਹਨ, ਿ ੋਬੱ੍ਸਾਂ, ਨੋਵਾ ਬੱ੍ਸ (Nova Bus) ਤੋਂ ਅਤੇ ਛ ੇਬੱ੍ਸਾਂ, ਰਨਊ ਫਲਾਇਰ (New Flyer) ਤੋਂ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਨੋਵਾ ਬੱ੍ਸ, ਰਨਊ ਫਲਾਇਰ ਇੰਿਸਟਰੀਜ (New Flyer Industries), ਏ.ਬ੍ੀ.ਬ੍ੀ. ਇੰਕ. (ABB Inc.), ਸੀਮਨਸ ਕੈਨੇਿਾ (Siemens 

Canada) ਅਤੇ ਰਨਊਮਾਰਕੀਟ-ਟ ੇਪਾਵਰ ਰਿਸਟਰੀਰਬ੍ਊਸ਼ਨ ਰਲ. (Newmarket-Tay Power Distribution Ltd) ਿ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੱਚ, ਪ ਰੀ 
ਤਰਹਾਂ ਇੰਟਰਓਪਰੇਟੇਬ੍ਲ ਅਤੇ ਚਾਰਰਜੰਿ ਰਸਸਟਮਾਂ ਿ,ੇ ਿੁਨੀਆ ਿੇ ਇਸ ਪਰਹਲੇ, ਮਲਟੀ-ਰਸਟੀ ਰਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਵੱਚ ਟਰਾਂਸਰਲੰਕ (TransLink) ਅਤੇ ਯੌਰਕ 

ਰੀਜਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (York Region Transit) ਿੇ ਨਾਲ ਜੁਰੜ੍ਆ ਸੀ। ਇਹ ਿੁਨੀਆ ਰਵੱਚ ਪਰਹਲੀ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਹੋਵੇਿੀ, ਰਜੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਿੇ 
ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇੰਟਰਓਪਰੇਟੇਬ੍ਲ ਰ ਪ ਰਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਿੀ, ਮਤਲਬ੍ ਰਕ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਿ ਜੇ ਿ ੇ

ਚਾਰਰਜੰਿ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਵੱਚ ਪਲੱਿ ਲਿਾ ਸਕਣਿ,ੇ ਰਜਸਿੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਼ਿੀਰੋ ਟੇਲਪਾਈਪ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਹੋਣਿੀਆਂ। 
 

ਬ੍ੀ.ਈ.ਬ੍ੀ., ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਰਵੱਚ ਲਿਭਿ ਼ਿੀਰੋ-ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਬੱ੍ਸ 10 ਰਮੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਰਵੱਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਬੱ੍ਸ, ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਅਨੁਮਾਰਨਤ 235 ਟਨ ਿਰੀਨਹਾਊਸ ਿੈਸਾਂ (CO2e) ਬ੍ਚਾਉਂਿੀ ਹੈ।  
 

ਹਵਾਲੇ 

 



 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ, ਪਰਹਲੀ-ਿਲੋਬ੍ਲ ਪੈਨ-ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਬ੍ੈਟਰੀ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਸ ਿੇਮੋਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਇੰਟੀਿਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਰਥਰਤਾ ਰਵੱਚ 

ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਿੇ ਸ਼ਰਹਰ ਿ ੇਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੈਟਵਰਕ ਨ ੰ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਫਾਇਰਿਆਂ ਿ ੇਨਾਲ ਅੱਿੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਿੇ 
ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਿ ੇਨਾਲ ਰਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਿਰੀਨ ਰਸਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਥਰਤਾ ਰਵੱਚ ਲੀਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨ ੰ  ਸੰਭਵ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਿਿ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਿੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਿਰਾਂ ਿਾ ਧੰਨਵਾਿ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਸਾਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਿੀਆਂ ਪਰਹਲੀਆਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਸਾਂ ਿ ੇਸਫਲ ਰਵਸਤਾਰ ਿ ੇਬ੍ਾਅਿ, ਸੀ.ਯ .ਟੀ.ਏ. ਤੋਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਸਟੇਨਰਬ੍ਰਲਟੀ 
ਅਵਾਰਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪੈਿਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਰੀਨਹਾਊਸ ਿੈਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  2050 ਤੱਕ 80 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿ ੇਸਾਿੇ ਸਫਰ ਤ,ੇ ਸਾਿੇ ਸ਼ਰਹਰ ਿ ੇਕਾਰਬ੍ਨ ਫੁੱ ਟਰਪਰੰ ਟ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ।” 
- ਪਾੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਿਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਸ ਐਿਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਿ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਸਾਂ, ਵੱਧ ਿਰੀਨ ਸ਼ਰਹਰ ਲਈ ਸਾਿੇ ਰਮਸ਼ਨ ਿੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਨ-ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਬ੍ੈਟਰੀ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਸ ਿੇਮੋਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਿਂ 

ਇੰਟੀਿਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਿ ੇਰਸਸਟਮ ਰਵੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਖਾਸ ਫਾਇਰਿਆਂ ਿ ੇਨਾਲ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਰਵਰਤਨ ਰਲਆਂਿਾ ਹੈ, ਜੋ 

ਿਲੋਬ੍ਲ ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਿੀਲੀ ਰਵੱਚ ਸਾਿੇ ਯੋਿਿਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਸਰਥਰਤਾ ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਪਰਹਲਕਿਮੀਆਂ ਿੀ ਅਿਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਿੀ ਹੈ।” 

- ਿਿ ਰਵਹਲੈਨਸ (Doug Whillans), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਿਸ 2 ਅਤੇ 6; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਿਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ; ਮੈਂਬ੍ਰ, 

ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੌਰਕਆਂ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਿਰਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਰਵੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਸਟੇਨਰਬ੍ਰਲਟੀ ਅਵਾਰਿ ਸਾਿੇ ਕੰਮਾਂ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ 
ਰਕਸ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਇਨੋਵੇਰਟਵ ਬੱ੍ਸ ਟਰਾਇਲ ਿ ੇਨਾਲ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨ ੰ  ਿਰੀਨ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਿੇਰਵਿ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਿਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ 2021 ਿੀ ਸਫਲ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਸ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਸੀ.ਯ .ਟੀ.ਏ. ਿਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਸਟੇਨਰਬ੍ਰਲਟੀ ਅਵਾਰਿ ਰਜੱਤਣ 

ਿੀ ਵਧਾਈ। ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਰੀਨਹਾਊਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਼ਿੀਰੋ-ਰਨਕਾਸੀ ਬੱ੍ਸਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ,ੇ ਇਹ ਕੈਨੇਿਾ ਿ ੇਜਲਵਾਯ  
ਸਬੰ੍ਧੀ ਟੀਰਚਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਇਸਿੀ ਮਿਿ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਵੱਿੀ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾ ਸਕਿਾ ਹੈ।” 

- ਮਾਰਕੋ ਿੀ’ਐਿਂਲੋ (Marco D’Angelo), ਸੀ.ਯ .ਟੀ.ਏ. ਪਰੈਜੀਿੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ.  
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ਕਨੇੈਿਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਿਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਿੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਿ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਿ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਿਰਮ ਹੰੁਿੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਿ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਿੇ 

ਵਧਾਉਣ ਿੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਿ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਿੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਿ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜ੍ੋ। 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
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ਪਰਭਜੋਤ ਕੈਂਥ (Prabhjot Kainth) 

ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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