
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਈਕੋ ਪਾਰਕ ਿਟਰੈਟਜੀ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕੀਤਾ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਜਨਵਰੀ, 2020) – ਅੱਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਕ ੋਪਾਰਕ ਿਟਰੈਟਜੀ 
(Eco Park Strategy) ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਟੀ (Green City) ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ (Green 

Framework) ਨ ੰ  ਲਾਗ੍  ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱ ਰਕਆ ਹੈ। 

ਈਕ ੋਪਾਰਕ, ਿਰਥਰ ਸ਼ਹੀਰੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ/ਹਰਰਆਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਿ ਰਵੱਚ ਜੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਕ ੋਪਾਰਕ 

ਿਟਰੈਟਜੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਈਕ ੋਪਾਰਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿਦੇ ਲਾਗ੍ ਕਰਣ ਦ ੇਮਾਰਗ੍ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਟੀਚ ੇਅਤੇ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਟਰੈਟਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਬ੍ੇਜੋਿ ਿਮਾਰਜਕ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਈਕ ੋਪਾਰਕ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਕਰਨ, ਿਰਹਯੋਗ੍ 

ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕੁਦਰਤੀ ਭ ਰਦਰਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ 

ਰੱਿਣ, ਮੁਿ-ਕੁਦਰਤੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤ ੇਵੀ ਕੇਂਦਰਰਤ ਹੈ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 2,500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨ ਚੁਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰਿਿਟਮ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਿ.) (Natural Heritage System) (NHS), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਕ ੋਪਾਰਕ ਦਾ 
ਆਧਾਰ ਬ੍ਣੇਗ੍ਾ। ਇਿ ਨੀਂਹ ਤੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਕ ੋਪਾਰਕ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਅਤੇ ਰਵਕਾਿ, ਸ਼ੁਰ  ਰਵੱਚ ਪਛਾਣ ੇਗ੍ਏ ਰਹੱਰਿਆਂ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਰਜੱਥੇ ਈਕੋ 
ਿਪੇਰਿਜ ਦੀ ਿਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਈਕੋ ਪਾਰਕ ਰਵੱਚ ਪਾਰਕ, ਐਨ.ਐਚ.ਐਿ. (NHS), ਿਟਰੀਟ ਦੇ ਰਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਯੋਰਗ੍ਤਾ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਨੁਕ ਲ ਬ੍ਣਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗ੍ਾ। ਿਮਾਂ ਪੈਣ ਤ,ੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕਿ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਰਜ਼ਰਵ ਬ੍ਣੇਗ੍ਾ। 

www.brampton.ca ਤ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਕ ੋਪਾਰਕ ਿਟਰੈਟਜੀ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

ਿੰਿੇਪ ਤੱਥ 

 ਰਿਟੀ ਨੇ ਇਿ ਵੇਲੇ ਲਗ੍ਭਗ੍ 2,500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਵਰਿੇ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਜਿ ਰਵੱਚੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਕੋ 
ਪਾਰਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਮੱੁਿ ਰਹੱਿਾ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਦ ੇਮੌਜ ਦਾ ਪਾਰਕ, 1,100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਾਧ  ਥਾਂ ਰਵੱਚ ਹਨ, ਰਜਿ ਰਵੱਚੋਂ ਥੋਿਹੀ ਥਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਈਕ ੋਪਾਰਕ ਰਵੱਚ ਰਮਲਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਕ ੋਪਾਰਕ ਿਟਰੈਟਜੀ ਰਵੱਚ ਿਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਰਨਰਦੇਸ਼ ਰਦੱਤਾ ਰਗ੍ਆ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਭਰਵੱਿੀ 

ਪਾਰਕਾਂ ਰਵੱਚ ਈਕੋ ਿਪੇਰਿਜ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਪਾਰਕਾਂ ਦ ੇਰਿਿਟਮ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ। 
 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਕ ੋਪਾਰਕ ਰਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਿੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨ ੰ  ਰਫ੍ਲਟਰ ਕਰਨਾ, 

ਤਾਪਮਾਨ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤ ਫ੍ਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦ ੇਪਰਵਾਹ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਇਿ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਰਫ਼ ਆਰਰਥਕ ਬੱ੍ਚਤ ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਬ੍ਲਰਕ ਬ੍ਦਲਦੀ 
ਜਲਵਾਯ  ਰਵੱਚ ਸ਼ਰਹਰੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਰਵੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ। 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਕ ੋਪਾਰਕ ਿਟਰੈਟਜੀ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦ ੇਮੌਜ ਦਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨ ੰ  ਅੱਗ੍ੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 

ਪਲਾਨ (Brampton 2040 Plan), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (Brampton Grow Green 

http://www.brampton.ca/


 

 

Environmental Master Plan), ਪਾਰਕਿ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (Parks and Recreation Master Plan), ਨ ਚੁਰਲ 

ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਿਟਰੈਟਜੀ (Natural Heritage Environmental Management Strategy), ਅਰਬ੍ਨ 

ਫ੍ੋਰੈਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (Urban Forest Management Plan) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਮਲੀਅਨ ਟਰੀਜ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ (Brampton Million 

Trees Program)। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਕਾਉਂਰਿਲ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਕੋ ਪਾਰਕ ਿਟਰੈਟਜੀ ਿਾਡੇ ਇਿ ਿਰਥਰ ਿਫ਼ਰ ਰਵੱਚ ਦ ਜੀ 
ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਨ ੰ  ਉਜਾਗ੍ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨ ੰ  ਕਈ ਿਮਾਰਜਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਫ੍ਾਇਰਦਆਂ ਦੀ ਆਿ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਿਰਤਰਤ, ਆਪਿ ਰਵੱਚ 

ਜੁਰਿਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਕੋ ਪਾਰਕ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗ੍ਾ।” 

-        ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਰਿਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 35 ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯ  ਿਬੰ੍ਧੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਘੋਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਿਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਰਵੱਚ 2050 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਿ ਗ੍ੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  80% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਕ ੋਪਾਰਕ ਿਟਰੈਟਜੀ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਉਿ ਟੀਚ ੇਵੱਲ 

ਦ ਜਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਹਰਰਆਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ, ਿਰਹਯੋਗ੍ ਅਤੇ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ 
ਅਤੇ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਦੇ ਰਨਰਮਾਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਹੈ।” 

-        ਪਾੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ੍, ਰਿਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਮਨਜ਼ ਰ ਕੀਤੀ ਈਕ ੋਪਾਰਕ ਿਟਰੈਟਜੀ ਦ ੇਨਾਲ, ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ਼ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਸ਼ਰਹਰ, ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਆਪਿ ਰਵੱਚ ਜੁਰਿਆ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਹਰੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨ ੰ  ਅੱਗ੍ੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਿਕੇਗ੍ਾ। ਇਹ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਿਾਡੇ 
ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਭ ਰਦਰਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿੇਗ੍ਾ, ਮੁਿ-ਕੁਦਰਤੀ ਬ੍ਣਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗ੍ਾ।” 

-        ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ੍ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ੍ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗ੍ਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ੍ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫ੍ਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

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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