
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਅਰਥ ਮੰਥ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ! 

 

ਪਾਰਕਸ ਕਲੀਨਅਪ, ਰਸਟੀ ਦੇ ਪਰਿਲੇ ਅਰਥ ਡ ੇਐਨ ਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਜਸ਼ਨ ਅਤ ੇਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰ।ੋ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਅਪਰਲੈ, 2022) – ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ (Green City) ਿੋਣ  ਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਰਥਰਤਾ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਭਾ  ਨ ੰ  
ਘਟਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਿੱ ਗੇ  ਧ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਅਪਰਲੈ, ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਰਥ ਮੰਥ 

(Earth Month) ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ।   

ਪਾਰਕਸ ਕਲੀਨਅਪ – 1 ਅਪਰਲੈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪਾਰਕਸ ਕਲੀਨਅਪ (Parks Cleanup), 2022 ਲਈ ਜਾਰੀ ਿੈ। ਰਨ ਾਸੀ, 1 ਅਪਰਲੈ ਤੋਂ 1 ਨ ੰਬ੍ਰ ਤਿੱਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਰਕਸੇ ਪਾਰਕ 

ਰ ਖ ੇਸਫਾਈ ਦਾ ਅਗ ਾਈ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ  ਾਲੰਟੀਅਰ ਬ੍ਣ ਸਕਦ ੇਿਨ। ਰਸਟੀ, ਮਈ ਰ ਿੱ ਚ ਸੰਗਰਿਤ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯਜੋਨ  ੀ ਕਰੇਗੀ, 
ਰਜਿਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿਰੇਕ  ਾਰਡ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਮੁਫਤ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਬ੍ਾਰਬ੍ਰੇਕਊ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ 

ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਅਪ ਨ ੰ  www.brampton.ca/cleanup ਤੇ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰੋ। 

ਐਨ ਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੋ ਗਰੀਨ ਅ ਾਰਡਸ ਸਮਾਰੋਿ – 23 ਅਪਰਲੈ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਰਿਲੇ ਐਨ ਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਜਸ਼ਨ (Environmental Celebration) ਅਤੇ ਗਰੋ ਗਰੀਨ ਅ ਾਰਡਸ (Grow Green Awards) 

ਨਾਲ ਜੁੜ!ੋ ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 23 ਅਪਰਲੈ ਨ ੰ  ਸ ੇਰ ੇ10  ਜੇ ਤੋਂ  ਦੁਪਰਿਰ 2  ਜੇ ਤਿੱਕ, ਨੋਰਟਨ ਪਲੇਸ ਪਾਰਕ (Norton Place Park) ਰ ਖ,ੇ ਰਸਟੀ, 
ਪਰਰ ਾਰ-ਅਨੁਕ ਰਲਤ ਗਰਤਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਐਨ ਾਇਰਨਮੈਂਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨ ੰ  ਨ ੇਂ ਗਰ ੋਗਰੀਨ ਅ ਾਰਡਸ (Grow 

Green Awards) ਦੇ ੇਗੀ।  ੇਰਰ ਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰ ਿੱ ਚ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਿੱ ਥੇ (here) ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।  

ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣਾ – 24 ਅਪਰੈਲ 

ਟੋਰੋਂਟੋ ਰੀਜਨ ਕਨਜਰ ੇਸ਼ਨ ਅਥਾਿੱਰਰਟੀ (ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ.) (Toronto Region Conservation Authority) (TRCA) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਰ ਿੱ ਚ, 

ਰਸਟੀ, ਐਤ ਾਰ, 24 ਅਪਰਲੈ ਨ ੰ  ਸ ੇਰ ੇ10  ਜ ੇਤੋਂ ਦੁਪਰਿਰ 12  ਜ ੇਤਿੱਕ, ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows Community 

Centre) ਰ ਖ,ੇ ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁਫਤ ਕਾਰਜਕਰਮ ਆਯੋਰਜਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ  ਾਸਤੇ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ।  ੇਰਰ ਆਂ ਅਤੇ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਨ 

ਲਈ, www.brampton.ca/parks ਤੇ ਜਾਓ। 

ਿ ਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਰਥਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲ ਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਲੀਡਰ ਿੈ। ਬ੍ਦਲਾਅ ਦਾ ਰਿਿੱ ਸਾ ਬ੍ਣੋ – ਇਸ ਮਿੀਨੇ 

ਪਾਰਕਸ ਕਲੀਨਅਪ ਨਾਲ ਜੁੜ,ੋ ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਲੇ ਅਰਥ ਡੇ ਐਨ ਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੋ ਗਰੀਨ ਅ ਾਰਡਸ ਸਮਾਰੋਿ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਿੋ ੋ।” 

http://www.brampton.ca/cleanup
http://www.brampton.ca/growgreen
http://www.brampton.ca/growgreen
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fenvironmental-celebration-and-grow-green-awards-ceremony-tickets-297349519417&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C457fb02c31b7484de30208da142322d5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844438733707869%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BLu5Jz5%2Bt9gFRWsMWKV44fTqWzwWj1csselB6WnhB7c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fenvironmental-celebration-and-grow-green-awards-ceremony-tickets-297349519417&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C457fb02c31b7484de30208da142322d5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844438733707869%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BLu5Jz5%2Bt9gFRWsMWKV44fTqWzwWj1csselB6WnhB7c%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/parks


 

 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਫੁਿੱ ਟਰਪਰੰ ਟ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰ ਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਿੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨਿਾਊਸ ਗੈਸ 

ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨ ੰ , 2050 ਤਿੱਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਫਰ ਰ ਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੰਦੀਆਂ ਿਨ। ਮੈਂ ਿਰ ਰਕਸੇ ਨ ੰ  ਸਲਾਿ 

ਰਦੰਦਾ ਿਾਂ ਰਕ ਇਸ ਮਿੀਨੇ ਅਤੇ ਪ ਰਾ ਸਾਲ, ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਸਾ ਲੈ ਕ ੇਸਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਅਤੇ ਿਰਾ-ਭਰਾ ਰਿੱਖਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਰ ਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ  ਰਕਸ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ; ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਅਸੀਂ  ਿੱਧ ਿਰੇ-ਭਰ ੇਸ਼ਰਿਰ ਦੇ ਰਮਸ਼ਨ ਤੇ ਿਾਂ, ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਰਮਸ਼ਨਸ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਟਰਮ ਆਫ 

ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਰ ਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਮਿੀਨੇ, ਮੈਂ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ   ਾਤਾ ਰਣ  ਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਦੰਦਾ ਿਾਂ। ਰਨ ਾਸੀ, ਸਾਡੇ 

ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ, ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾ ਸਕਦ ੇਿਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਡੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦ ੇਿਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ 

ਿੋਰ ਗਰੀਨ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ।” 

- ਡਗ ਰ ਿਲੈਨਸ (Doug Whillans), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 2 ਅਤੇ 6; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਐਨ ਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਡ ਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ; ਮੈਂਬ੍ਰ, 

ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਆਪਣ ੇਜਲ ਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਟੀਰਚਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ, ਸਰਥਰਤਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਿੈ। ਇਸ ਅਪਰੈਲ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਸਾ ਲ  ੋਅਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

Brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਸੀ.ਏ.ਓ., ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋ ੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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