
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਤੁਹਾਨ ੰ  BEElieve ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ! 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਰਿਕਾਰਤ ਬ੍ੀ ਰਿਟੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਰਿਲੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (16 ਜ ਨ, 2021) – ਬ੍ੀ ਰਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ (Bee City Canada) ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਰਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਇਿਦੇ ਰਬ੍ਲਕੁੁੱ ਲ ਨਵੇਂ ਬ੍ੀ 
ਰਿਟੀ (Bee City) ਵਜੋਂ ਿਾਨਤਾ ਰਦੁੱ ਤੀ ਹੈ! 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਨਯਤ ਬ੍ੀ ਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਿਿ ਿੁੱ ਖੀਆਂ ਅਤੇ ਰਤਤਲੀਆਂ ਿਿੇਤ, ਪੋਲੀਨੇਟਰਿ (ਪਰਾਗਣਕਾਰੀਆਂ) ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  
ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੁੱਿ ਹੈ। ਇਿ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਿੌਜ ਦਾ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਦ ੇਰਨਵਾਿ ਿਥਾਨ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, 
ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਪੋਲੀਨੇਟਰਿ ਦ ੇਿਹੁੱਤਵ ਬ੍ਾਰੇ ਦੁੱਿਣਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਵੀਕ (International Pollinator Week) (21 ਤੋਂ 27 ਜ ਨ) 

ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਪੋਲੀਨੇਟਰਿ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਉਣਾ।  

ਬ੍ੀ ਰਿਟੀ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਕੁਦਰਤੀ ਰਵਰਿੇ ਦ ੇਰਿਿਟਿ ਦੀ ਿੁਰੁੱ ਰਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿ ਰਵੁੱਚ ਵਾਿਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਿਦੇ ਿੁੁੱ ਖ 

ਯਤਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਿਾਉਣ ਅਤੇ ਿਜ਼ਬ੍ ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੁੱਕ ਿੌਕਾ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਪ ਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੁੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੁੱ ਿ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, 

ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਦਵੀ ਹਾਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ੀ ਰਿਟੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਰੋ ਗਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਿੈਂਟਲ ਿਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (Brampton Grow Green 

Environmental Master Plan), ਪਾਰਕਿ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (Parks and Recreation Master Plan), ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ 

ਐਡਂ ਐਨਵਾਇਰਨਿੈਂਟਲ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਿਟਰੈਟਜੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਈ.ਐਿ.ਐਿ.) (Natural Heritage and Environmental Management 

Strategy) (NHEMS) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਕ ੋਪਾਰਕ ਿਟਰੈਟਜੀ (Brampton Eco Park Strategy) ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਅੰਕੜ ੇ

• ਇਿ ਵੇਲੇ ਰਿਟੀ, 17 ਿਿਰਰਪਤ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਬ੍ੈੈੱਡ ਅਤੇ 706 ਪੈਰੇਰਨਅਲ (ਿਦਾਬ੍ਹਾਰ) ਬ੍ੈੈੱਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਲੀਨੇਟਰਿ ਦੀ 
ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

• 2002 ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਲੀ ਐਡਂ ਪਾਰਕਿ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਿ (Brampton Valley and Parks Naturalization 

Program) ਹੇਠ, 220 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਿੀਨ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜਹੇ ਦੇਿੀ ਬ੍ੀਜ ਰਿਸ਼ਰਣਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਜੋ ਪੋਲੀਨੇਟਰਿ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿ ਿਥਾਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
• 2018 ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਡੋਂਟ ਿੋ, ਲੈੈੱਟ ਇਟ ਗਰੋ ਪਰੋਗਰਾਿ (Don’t Mow, Let it Grow Program) ਰਵੁੱਚ ਲਗਭਗ 21 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ 

ਘਾਹ ਨ ੰ  ਘਾਹ ਦ ੇਿੈਦਾਨਾਂ (meadows) ਅਤੇ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਗਾਰਡਨਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੋੀਨੇਟਰ ਵੀਕ (21 ਤੋਂ 27 ਜ ਨ) 
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21 ਤੋਂ 27 ਜ ਨ, ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਵੀਕ ਹੈ! ਵਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਿੀ) ਗਤੀਰਵਿੀਆਂ ਲਈ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਪੋਲੀਨੇਟਰ-ਥੀਿ ਵਾਲੀ 
ਖਜਾਨਾ ਖੋਜ, ਰਜਿ ਰਵੁੱ ਚ ਇਨਾਿ ਰਦੁੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰੰਗੀਨ ਪੇਜ, ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਵਿੀਲੇ ਅਤੇ ਤੁੱਥ। ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ, 

www.brampton.ca/pollinators ਤ ੇਜਾਓ।  

ਬ੍ੀ ਰਿਟੀ ਕਨੇੈਡਾ ਬ੍ਾਰ ੇ

2016 ਰਵੁੱਚ ਿਥਾਪਤ, ਬ੍ੀ ਰਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ (Bee City Canada), ਫੈਡਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਚੈਰੀਟੇਬ੍ਲ ਿੰਗਠਨ ਹੈ, ਰਜਿਦਾ ਟੀਚਾ 
ਕੈਨੇਡਾਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਪੋਲੀਨੇਟਰਿ ਦ ੇਿਹੁੱਤਵ ਬ੍ਾਰੇ ਦੁੱਿਣਾ ਅਤੇ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਰਨਵਾਿ ਿਥਾਨ ਦੀ ਿੁਰੁੱ ਰਖਆ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ 
ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੰਗਠਨ, ਚਾਰ ਪਦਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕ ੇਪੋਲੀਨੇਟਰਿ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੁੱਿ, ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਅਤੇ ਿੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਿਿ ਰਹਕ 

ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਹਨ: ਬ੍ੀ ਰਿਟੀਜ (Bee Cities), ਬ੍ੀ ਪਾਰਟਨਰਿ (Bee Partners), ਬ੍ੀ ਿਕ ਲਿ (Bee 

Schools) ਅਤੇ ਬ੍ੀ ਕੈਂਪਿ (Bee Campuses)।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਿਾਨ ੰ  ਬ੍ੀ ਰਿਟੀ ਹੋਣ ਤ ੇਿਾਣ ਹੈ! ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਪ ਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਵੁੱ ਿ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਰਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ, ਬ੍ੀ ਰਿਟੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਪੋਲੀਨੇਟਰਿ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਬ੍ਦਲੇ ਰਵੁੱਚ, ਿਾਡੇ ਖ ਬ੍ਿ ਰਤ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੁੱ ਚ 

ਰਿਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਈਕੋਰਿਿਟਿ ਕਾਇਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੁੱਿ ਹਾਂ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਵੁੱਚ ਪੋਲੀਨੇਟਰਿ ਨ ੰ  ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਦ ੇਿਹੁੱਤਵ ਨ ੰ  ਿਿਝਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਨੇਟਰਿ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਲਈ ਅਤੇ 
ਪੋਲੀਨੇਟਰਿ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਕਈ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਤੇ ਪਰਹਲਕਦਿੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੁੱਚ 

ਵਾਿਾ ਕਰਨਾ, ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਬ੍ੈੈੱਡ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਿੀਂ ਇਿ ਿਾਨਤਾ ਲਈ ਬ੍ੀ ਰਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਿੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿ 

ਵਚਨਬ੍ੁੱਿਤਾ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਿਾਡੀਆਂ ਪਰਹਲਕਦਿੀਆਂ ਰਤਆਰ ਕਰਾਂਗੇ!” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਹਰ ਕੋਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ੀ ਰਿਟੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਨ ਰਵੁੱ ਚ ਭ ਰਿਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਨੇਟਰਿ, ਭੋਜਨ ਿਬੰ੍ਿੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰਿਹਤਿੰਦ 

ਰਨਵਾਿ ਿਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਿਟਿਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਇਿ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਿਹੁੱਤਵਪ ਰਣ ਹਨ। ਿੈਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਦੇਿੀ ਰੁੁੱ ਖ ਅਤੇ ਫੁੁੱ ਲ 

ਲਗਾਉਣ, ਲੋਕਲ ਰਕਿਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ www.brampton.ca/pollinators ਤ ੇਿਾਡੀਆਂ ਪਰਹਲਕਦਿੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ।” 

- ਡਗ ਰਵਿਲੈਨਿ (Doug Whillans), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6; ਿੈਂਬ੍ਰ, ਐਨਵਾਇਰਨਿੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਿੇਟੀ; ਿੈਂਬ੍ਰ,  

ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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“ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ੀ ਰਿਟੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਲਈ ਿਾਡੇ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਹਲਕਦਿੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਵਾਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੁੱਿ ਹੈ। 
ਿੈਂ, ਿਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਵੁੱਚ ਿਿ ਿੁੱ ਖੀਆਂ ਅਤੇ ਰਤਤਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੋਲੀਨੇਟਰਿ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ, ਿਾਡੇ 
ਿਰਹਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

      -  ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੁੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਿ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਆਨ 

ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗੇ 

ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੁੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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