
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰ ਿੱ ਚ ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਿਰਾ-ਭਰਾ ਬ੍ਣਾਓ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (11 ਅਪਰੈਲ, 2019) – 22 ਅਪਰੈਲ ਨੰੂ ਅਰਥ ਡ ੇ2019 (Earth Day) ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਉਣ  ਾਲੇ 

ਿਫ਼ਰਤਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰ ਿੱ ਚ ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਚਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। 

ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਿੋਣਗੇ। 

ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 27 ਅਪਰਲੈ | ਿ ਰੇੇ 10  ਜੇ ਤੋਂ ਦਪੁਰਿਰ 12  ਜ ੇ

 ਨੋਰਟਨ ਪਲੇਿ ਪਾਰਕ, 170 ਕਲਾਰਕ ਬ੍ੁਲੇ ਾਰਡ (Norton Place Park, 170 Clark Boulevard) 

ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬ੍ਾਰਬ੍ੇਰਕਉ। 
 

 ਟੇਰਾਮੋਟੋ ਪਾਰਕ, 9020 ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਰੋਡ (Teramoto Park, 9020 Chinguacousy Road) 

ਕਰੈਰਡਟ  ੈਲੀ ਕਨਜਰ ੇਸ਼ਨ (Credit Valley Conservation) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਰ ਿੱ ਚ ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣਾ। 
 

 ਕਲੇਅਰਰ ਲ ਕਨਜਰ ੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ, 8998 ਕਲੇਅਰਰ ਲੇ ਕਨਜਰ ੇਸ਼ਨ ਰੋਡ (Claireville Conservation Area, 8998 

Claireville Conservation Road) 

ਟੋਰੋਂਟੋ ਐਡਂ ਰੀਜਨ ਕਨਜਰ ੇਸ਼ਨ ਅਥਾਿੱਰਰਟੀ (Toronto and Region Conservation Authority) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਰ ਿੱ ਚ 

ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣਾ। 

 

ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 4 ਮਈ | ਿ ੇਰੇ 10  ਜ ੇਤੋਂ ਦੁਪਰਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 1  ਜ ੇ

  ੈਲੀਬ੍ੂਕ ਪਾਰਕ, 244 ਪਰੈਿਡ ਰਬ੍ਰਿੱ ਕ ਡਰਾਈ  (Valleybrook Park, 244 Pressed Brick Drive)  

ਟੋਰੋਂਟੋ ਐਡਂ ਰੀਜਨ ਕਨਜਰ ੇਸ਼ਨ ਅਥਾਿੱਰਰਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਲਾਨਾ ਿਕਾਉਟ ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮ 

ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬ੍ਾਰਬ੍ੇਰਕਉ। 

ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਇਿੱਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਈ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ  ਾਿਤੇ, www.brampton.ca/parks ਤ ੇਜਾਓ। ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ 

25 ਅਪਰੈਲ ਿੈ। ਰਿਿੱ ਿਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਮੌਿਮ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਡਰੈਿ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦ ੇਅਗਲੇ ਰਿਿੱ ਿੇ ਨੰੂ ਬੰ੍ਦ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਜੁਿੱ ਤੀਆਂ ਪਾਉਣ। ਸ਼ਾ ਲ ਅਤੇ ਦਿਤਾਨੇ 

ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਿ ਿੀਰਮਤ ਿੰਰਖਆ ਰ ਿੱ ਚ ਿੀ ਿਨ। ਰਿਿੱ ਿਾ ਲੈਣ  ਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਕ ਜੇਕਰ ਿੰਭ  ਿੋ  ੇਤਾਂ ਉਿ ਆਪਣੇ 
ਸ਼ਾ ਲ ਅਤੇ ਦਿਤਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਭਾ ੇਂ ਧੁਿੱ ਪ ਿੋ ੇ ਜਾਂ  ਰਖਾ, ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਜਰੂਰ ਿੋ ੇਗਾ। 

ਅਰਥ ਡ ੇਬ੍ਾਰ ੇ

ਅਰਥ ਡ ੇਨ ੈੱਟ ਰਕ (Earth Day Network) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਥ ਡ ੇ2020 (Earth Day 2020) ਤਿੱਕ 7.8 ਅਰਬ੍ ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣਾ ਿੈ – ਪਲੈਨੇਟ ਤ ੇ

ਿਰ ਰ ਅਕਤੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰੁਿੱ ਖ। ਿੰਗਠਨ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅਰਬ੍ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਲੋਕ ਅਰਥ ਡ ੇਦੀਆਂ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਿਾ ਲੈਂਦੇ ਿਨ। 
ਰਜਿ ਨਾਲ ਇਿ ਦੁਨੀਆ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਾਲਾ ਰਦਨ ਬ੍ਣ ਰਗਆ ਿੈ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2Fparks&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C92045f11311b475c07a808d6beacf393%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636906048158394255&sdata=9FfSOhRnP0O86Ve%2Fy4iXGN4XYEmXBDe7LjKlBxP%2BPvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.earthday.org&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C92045f11311b475c07a808d6beacf393%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636906048158404260&sdata=oVHl3Ts%2BcaA%2FFDXABnmKVua3LvZG3yItStnOBOyFbxs%3D&reserved=0


 

 

ਿ ਾਲਾ 

“ਇਿ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਇਿੱਕ ਤਰਜੀਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਡ ੇਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਨੰੂ ਬ੍ਚਾਉਣ ਦ ੇ

ਿਬੰ੍ਧ ਰ ਿੱ ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਿਰੇਕ ਨੰੂ, ਖਾਿ ਕਰਕ ੇਿਾਡੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਰਕ ਉਿ  ਿੱ ਧ ਿਰੇ-ਭਰੇ 

ਭਰ ਿੱ ਖ ਦ ੇਰਨਰਮਾਣ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਿਾ ਲੈਣ।  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਰਬੰ੍ਧਕਤਾ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲ ਦ ੇਪਰਤੀ ਰਜੰਮੇ ਾਰੀ ਅਤੇ 
 ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ।” 

      -    ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਿਾਨੰੂ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ।ੋ 

 

  

 
 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

