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 برامپٹن ارتھ آور کے لیے روشنیاں بند کر رہا ہے
 

بجے ارتھ آور کے لیے تمام غیر ضروری الئٹس بند کر کے  9:30بجے سے  8:30مارچ  19برامپٹن، اونٹاریو: برامپٹن کا شہر بروز ہفتہ، 

 دنیا بھر میں موجود الکھوں افراد، کاروباری اداروں اور حکومتوں میں شامل ہو جائے گا۔ 
 

 ایک پیغام بھیجنے کے لئے کہ آپ ہمارے ماحول کے تحفظ کے بارے میں خیال رکھتے ہیں مقرر کردہ وقت کے دوران اپنی الئٹس کو بند کر

 کے ہر ایک کی اس عالمی ماحولیاتی مہم میں شامل ہونے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔
 

ارتھ آور کے دوران سٹی، میونسپل مراکز سہولیات میں غیر ضروری الئٹس بند کر دے گا۔ عوامی تحفظ، خدمت کی سیکیورٹی کو متاثر 

جیسا کہ اسٹریٹ الئٹس، اسٹاپ الئٹس، پارک پاتھ ویز الئٹنگ اور شہر کے مراکز سہولیات میں موجود پارکنگ الٹ الئٹس  –کرنیوالی الئٹس 

 یں گی۔ بدستور آن رہ –

 
میں،  2007کے بعد سے اس بین االقوامی ماحولیاتی ایونٹ کا ایک فخر کرنیواال شریک کار رہا ہے۔ ورلڈ وائلڈ الئف فنڈ نے  2008برامپٹن 

ور سے زائد شہروں ا 7,000ممالک اور خطوں میں  172سڈنی آسٹریلیا میں پہلی ارتھ آور مہم کا آغاز کیا تھا۔ یہ تحریک اب دنیا بھر میں 

 قصبوں تک پھیل چکی ہے۔ 
 

برامپٹن کا شہر گھنٹہ سے آگے بڑھ کر اور سال بھر توانائی کو بچانے کے لئے رہائشی افراد اور کاروباری اداروں کی حوصلہ افزائی کرتا 

استعمال میں چھوٹی چھوٹی ہے۔ طویل المدتی پائیداری کو بہتر بنانے، اور اپنے بجلی کے بل کی رقم کو بچانے کے لئے اپنے توانائی کے 

 تبدیلیاں النے پر غور کریں۔
 

پر کال  311مالحظہ کریں یا  www.brampton.caاس ایونٹ میں شہر کی شرکت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ مہربانی 

 مالحظہ کریں۔ EarthHour.orgکریں۔ ارتھ آور کے بارے میں مزید جاننے کے لئے، 

 
 

مختلف نسلی  209مختلف زبانیں بولنے والے  89کینیڈا میں نواں سب سے بڑا شہر، برامپٹن ایک متنوع آبادی کا جشن منا رہا ہے جو کہ  برامپٹن سےمتعلق:

برامپٹن کے رہائشی اور زائرین جدید ترین تفریحی سہولیات اور کینیڈا میں سب سے تیز رفتار نقل و حمل کے نظام تک  پس منظر کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔

۔ میں کھوال گیا، برامپٹن سوک ہسپتال، ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم کا حصہ ہے، جو کہ کینیڈا میں سب سے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے 2007رسائی رکھتے ہیں۔ 

 کو فالو کریں۔ CityBrampton@پر  Twitterمالحظہ کریں یا ٹوئٹر/ www.brampton.caزید معلومات کیلئے، م
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 میڈیا رابطہ
 (Natalie Stogdillسٹاگڈل )الی تن

 میڈیا رابطہ کار

City of Brampton 
natalie.stogdill@brampton.ca905.874.3654 | 

https://www.earthhour.org/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://www.twitter.com/CityBrampton
mailto:megan.ball@brampton.ca

