
 

 

 

22 ਮਾਰਚ, 2017  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਅਰਥ ਆਵਰ ਲਈ ਜਲਵਾਯ ੂਤਬ੍ਦੀਲੀ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦਦਿੱ ਤੀ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਦਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਮਾਰਚ ਨੂੂੰ  ਰਾਤ  8:30 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਅਰਥ ਆਵਰ (Earth Hour) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 
ਿਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬ੍ੂੰ ਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਿੱ ਖਾਂ ਦਵਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।  
 

ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਇਹ ਿੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਨਯਤ ਿਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬ੍ੂੰ ਦ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਬ੍ੂੰ ਧੀ ਇਿ 
ਗਲੋਬ੍ਲ ਮੁਦਹੂੰਮ ਦਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਕ ਉਹ ਿਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਿੁਰਿੱ ਦਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਦਿਟੀ ਅਰਥ ਆਵਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਮਊਦਨਦਿਪਲ ਫੈਦਿਦਲਟੀਜ ਦਵਿੱ ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬ੍ੂੰ ਦ ਕਰੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਿੁਰਿੱ ਦਖਆ, ਿੁਰਿੱ ਦਖਆ ਜਾਂ ਿੇਵਾ 'ਤੇ ਅਿਰ 
ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ – ਦਜਵੇਂ ਿਟਰੀਟਲਾਈਟਾਂ, ਿਪੌਟਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਪਗਡੂੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਦਿਟੀ ਫੈਦਿਦਲਟੀਜ ਦਵਖੇ ਪਾਰਦਕੂੰ ਗ ਲੌਟ 
ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ - ਚਾਲੂ ਰਦਹਣਗੀਆਂ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਬ੍ੂੰ ਧੀ ਇਿ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ 
ਫੂੰ ਡ (World Wildlife Fund) ਨੇ 2007 ਦਵਿੱ ਚ ਦਿਡਨੀ, ਆਿਟਰੇਲੀਆ (Sydney, Australia) ਦਵਿੱ ਚ ਪਦਹਲੀ ਅਰਥ ਆਵਰ ਮੁਦਹੂੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਕੀਤੀ ਿੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੂੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ 172 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਵਿੱ ਚ 7,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸ਼ਦਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਦਬ੍ਆਂ ਦਵਿੱ ਚ ਫੈਲ ਦਗਆ ਹੈ।  
 

ਦਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਦਿਰਫ ਇਿ ਘੂੰਟੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਲਦਕ ਪੂਰਾ ਿਾਲ ਦਬ੍ਜਲੀ ਦੀ ਬ੍ਿੱ ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ  
ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੂੰ ਮੀ-ਦਮਆਦ ਦੀ ਿਦਥਰਤਾ ਦਵਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਬ੍ਜਲੀ ਦੇ ਦਬ੍ਲ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਬ੍ਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਦਵਿੱ ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਵਚਾਰ ਕਰੋ। 
 

ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦਵਿੱ ਚ ਦਿਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
ਅਰਥ ਆਵਰ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, EarthHour.org 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਦਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਵਦਵਧ ਵਿੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਦਿਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਿਲੀ ਦਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਦਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦਨਵਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਦਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਦਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਦਨਕ ਿਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਦਵਿੱ ਚ ਖਦੋਲਿਆ ਦਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਿਦਵਕ ਹਿੋਦਪਟਲ, ਦਵਦਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਦਿਿਟਮ ਦਾ ਦਹਿੱ ਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਦਮਉਦਨਟੀ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਦਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਦਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ  

ਦਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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