
 

 

 

14 ਮਾਰਚ 2016 16-15 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਰਥ ਆਵਰ (Earth Hour) ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟਾਾਂ ਬ੍ਦੰ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ ੈ
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 19 ਮਾਰਚ ਨ ੰ ਰਾਤ 8:30 ਤੋਂ 

9:30 ਵਜੇ ਤਕ ਅਰਥ ਆਵਰ (Earth Hour) ਵਾਸਤ ੇਸਾਰੀਆਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਲਾਈਟਾਾਂ ਬੰ੍ਦ ਕਰੇਗੀ।  
 
ਹਰ ਰਕਸੇ ਨ ੰ ਇਸ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਾਂ ਲਾਈਟਾਾਂ ਬੰ੍ਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਵਸ਼ਵ-ਰਵਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁਰਹੰਮ ਰਵੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਰਜਆ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਰਖਆ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਰਸਟੀ, ਅਰਥ ਆਵਰ (Earth Hour) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਮਉਰਨਰਸਪਲ ਦੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਰਵਖੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਲਾਈਟਾਾਂ ਬੰ੍ਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਰਖਆ, ਸਲਾਮਤੀ ਜਾਾਂ 

ਸੇਵਾ ਨ ੰ ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਲਾਈਟਾਾਂ - ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸੜਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਾਈਟਾਾਂ, ਸਟਾਪਲਾਈਟਾਾਂ, ਪਾਰਕਾਾਂ ਦੇ ਰਸਰਤਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਾਈਟਾਾਂ ਅਤ ੇਰਸਟੀ ਦੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ 

ਰਵਖੇ ਪਾਰਰਕੰਗ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਾਈਟਾਾਂ - ਚਾਲ  ਰਰਹਣਗੀਆਾਂ।  
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ 2008 ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਫੰਡ (World Wildlife 

Fund) ਨੇ 2007 ਰਵੱਚ ਰਸਡਨੀ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਰਵਖੇ ਅਰਥ ਆਵਰ (Earth Hour) ਮੁਰਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਰਹੰਮ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 172 ਦੇਸ਼ਾਾਂ 

ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਰਵੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਹਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕਸਰਬ੍ਆਾਂ ਰਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।  
 
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਨਵਾਸੀਆਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਾਂ ਨ ੰ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਰਕ ਉਹ ਇਸ ਘੰਟ ੇਤੋਂ ਅੱਗ ੇਵੱਧ ਕੇ ਪ ਰਾ ਸਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 

ਰਟਕਾਉਯੋਗਤਾ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਰਲਆਉਣ, ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਰਬ੍ਜਲੀ ਦੇ ਰਬ੍ਲ ਰਵੱਚ ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਵੱਚ ਛੋਟੀਆਾਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਾਂ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 
 

ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵੱਚ ਰਸਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਰਥ ਆਵਰ 

(Earth Hour) ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, EarthHour.org 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਨੌਵਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਰਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਰਸੱਧ ਹੈ ਜ ੋ89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਬੋ੍ਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਰਪਛੋਕੜਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਾਂ ਨ ੰ ਰਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਾਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਾਂ ਆਧੁਰਨਕ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ 

ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਰਵੱਚ ਖੋਰਲਿਆ ਰਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਰਵਕ ਹੋਸਰਪਟਲ, ਰਵਰਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਰਸਸਟਮ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਹੈ, ਜ ੋਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 

ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨ ੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸਪੰਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਰਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

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

