
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਰਿਲੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਜਸ਼ਨ ਅਤ ੇਗ੍ਰੋ  
ਗ੍ਰੀਨ ਅਵਾਰਡਸ ਸਰੈਮੇਨੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਵੋ ੋ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਅਪਰਲੈ, 2022) – ਅਰਥ ਮੰਥ (Earth Month) ਦੇ ਰਿਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਅਰਥ ਡੇ ਵੀਕੈਂਡ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਪਰਿਲੇ 

ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਜਸ਼ਨ (Environmental Celebration) ਅਤੇ ਗ੍ਰ ੋਗ੍ਰੀਨ ਅਵਾਰਡਸ ਸੈਰੇਮਨੀ (Grow Green Awards Ceremony) ਦੀ 
ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ।  

ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਅਵਾਰਡਸ ਸੈਰੇਮਨੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 23 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਸਵਰੇ ੇ10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜ ੇਤਿੱਕ, 170 ਕਲਾਰਕ 

ਬ੍ੁਲੇਵਾਰਡ (170 Clark Boulevard) ਰਵਖ ੇਸਰਥਤ, ਨੋਰਟਨ ਪਲੇਸ ਪਾਰਕ (Norton Place Park) ਰਵਿੱ ਚ ਿੋਵੇਗ੍ੀ।  

ਇਿ ਮੁਫਤ ਕਾਰਜਕਰਮ ਪਬ੍ਰਲਕ ਲਈ ਖਹਿੱਲਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਫੇਅਰ ਦੇ ਰਿਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 

ਰਵਭਾਗ੍ਾਂ, ਲੋਕਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਗ੍ਰੁਿੱ ਪਾਂ ਅਤੇ ਗੈ੍ਰ-ਲਾਭ ਸੰਗ੍ਠਨਾਂ ਨ ੰ , ਨੇਚਰ ਵਾਕਸ ਅਤੇ ਟਰੈਜਰ ਿੰਟ ਵਰਗ੍ੀਆਂ ਗ੍ਤੀਰਵਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਕਡਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਨ ੰ  ਪਸ਼ੇ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (Brampton Environmental Advisory 

Committee) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਅਲਾਈਸਂ (Brampton Environmental Alliance) ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਿੈ। 

ਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਅਵਾਰਡਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸਵੇਰ ੇ11:30 ਵਜ ੇਿੋਵੇਗ੍ੀ। ਇਸ ਰਵਚ ਉਿਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਠਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤੇ 

ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਦਰਸਾਈ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਰਸਿਤਮੰਦ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਰਨਰਰਮਤ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲ ਕ ੇਰਿੱਖਣ, ਉਿਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਰਬ੍ਠਾਉਣ ਦੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ 

ਰਵਜਨ (Grow Green Vision) ਰਵਿੱ ਚ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਰਦਿੱ ਤਾ ਿੈ। 

ਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਅਵਾਰਡਸ ਨ ੰ  ਉਦਾਰਤਪ ਰਬ੍ਕ, ਅਰਗੋ੍ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ARGO Development Corporation) ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਾਯਰੋਜਤ (ਸਪਾਂਸਰ) 

ਕੀਤਾ ਰਗ੍ਆ ਿੈ। 

ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ। www.brampton.ca/earthmonth ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ ਅਤੇ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰੋ।  

ਗ੍ਰੀਨ ਰਸਟੀ (Green City) ਿੋਣ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਰਥਰਤਾ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਅਿੱ ਗੇ੍ ਵਧ ਰਰਿਾ ਿੈ। 
ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬ੍ਾਰ,ੇ www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਰਲੰਕ 

• ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਸ਼ਨਸ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (Community Energy and Emissions Reduction Plan) 

• ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ (Centre for Community Energy Transformation) 

• ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰੈਟਜੀ (Parkland Dedication Strategy) 

• ਅਰਬ੍ਨ ਫੋਰੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (Urban Forest Management Plan) 

• ਵਨ ਰਮਲੀਅਨ ਰੁਿੱਖ (One Million Trees) 

http://www.brampton.ca/earthmonth
http://www.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/CCET.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/CCET.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Parkland-Dedication-Strategy/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Parkland-Dedication-Strategy/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/Our-Urban-Forest.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/Our-Urban-Forest.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx


 

 

• ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ਿੱਸ ਡੈਮੋਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ (Electric Bus Demonstration and Integration Trial) 

ਿਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਰਸਟੀ ਿੈ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਲੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਅਵਾਰਡਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ। ਇਿ 

ਮਿਿੱਤਵਪ ਰਣ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਸਾਡੇ ਸਰਥਰ ਸ਼ਰਿਰ ਅਤੇ ਿਰ ਉਸ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਉਜਾਗ੍ਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਜ ੋਇਸਨ ੰ  ਅਰਜਿਾ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਿਰ ਰਕਸੇ ਨ ੰ  ਸਲਾਿ ਰਦੰਦਾ ਿਾਂ ਰਕ 23 ਅਪਰਲੈ ਨ ੰ , ਨੋਰਟਨ ਪਲੇਸ ਪਾਰਕ ਰਵਖ ੇਿੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 

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

 

“ਇਿ ਕਾਉਂਰਸਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਨ ੰ  ਿਰਾ-ਭਰਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਰਜੋੈਕਟਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਚੈਟ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗ੍ਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਲਈ, ਆਉਟਡੋਰ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਜ ੋਿਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਵਿੱ ਚ 

ਬ੍ਦਲਾਅ ਰਲਆਉਂਦੇ ਿਨ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰ ੋਗ੍ਰੀਨ ਅਵਾਰਡਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਵੋੋ।” 
- ਪਾਿੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਸ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ੍; ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨ ੰ , ਸਾਡੇ ਪਰਿਲੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰ ੋਗ੍ਰੀਨ ਅਵਾਰਡਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਰਵਿੱ ਚ ਲੈ ਕ ੇਆਓ। ਅਸੀਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ 

ਪੈਦਾ ਿਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਿਾਊਸ ਗੈ੍ਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨ ੰ , 2050 ਤਿੱਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਫਰ ਤੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਰਨਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਨ ੰ  ਸਾਫ, ਿਰਾ-
ਭਰਾ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿੱਧ ਸਰਥਰ ਭਰਵਿੱ ਖ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ।” 

- ਡਗ੍ ਰਵਿਲੈਨਸ (Doug Whillans), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 2 ਅਤੇ 6; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ; ਮੈਂਬ੍ਰ, 

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

 

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸ ਰਚਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਿੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਰਕਸ ਤਰਿਾਂ ਸਰਥਰਤਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿ ੇਿਾਂ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰ ੋਗ੍ਰੀਨ ਅਵਾਰਡਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਰਵਿੱ ਚ ਆਓ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ 

ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ।” 
- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਰਵਿੱਚ 

ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗ੍ਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ੍ੇ ਵਧਾਉਣ 

ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋਵੇ। 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://www.brampton.ca/EN/residents/transit/About-Us/Pages/ebus.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/About-Us/Pages/ebus.aspx
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
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