
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ            

 

ਵਨ ਰਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰੀਜ ਪ੍ਰਗੋਰਾਿ: 2020 ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟ੍ਨ ਰਵਿੱ ਚ 50,000 ਨਵੇਂ ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗ ੇ

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟ੍ਨ, ਓਨਟ੍ੈਰੀਓ (19 ਫਰਵਰੀ, 2020) – ਅਿੱਜ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟ੍ਨ ਰਿਟ੍ੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਵਨ ਰਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰੀਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ 

(One Million Trees Program) ਦ ੇਰ ਿੱ ਿੇ ਵਜੋਂ,  ਰ ਿਾਲ ਪੂ੍ਰੇ ਸ਼ਰ ਰ ਰਵਿੱ ਚ 50,000 ਨਵੇਂ ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਿਿਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇ  ਜਲਵਾਯੂ 
ਿਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦ ੇਖਤਰੇ ਨਾਲ ਰਨਪ੍ਟ੍ਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿੱਡਾ ਕਦਿ  ੈ।  
 

2019 ਰਵਿੱ ਚ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਘੋਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਬ੍ਿੰਿਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ੍ ਰਦਿੱ ਤੀ ਿੀ। ਇਿਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰ ਰ ਰਵਿੱ ਚ ਪੈ੍ਦਾ  ੋਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨ ਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੰੂ 2050 ਤਿੱ ਕ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੱਕ ਘਿੱਟ੍ ਕਰਨਾ  ੈ। 
 

ਰਪ੍ਛਲੇ ਪੰ੍ਜ ਿਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਿਟ੍ੀ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ – ਰਜ ਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ  ਨ, ਿੰਭਾਲ ਅਥਾਿੱਰਰਟ੍ੀਜ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪ੍ੀਲ (Region of Peel), 

ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ ਅਤੇ ਰਵਕਾਿ ਇੰਡਿਟ੍ਰੀ –  ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟ੍ਨ ਰਵਿੱ ਚ  ਰ ਿਾਲ ਔਿਤਨ 43,000 ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਏ  ਨ। ਿਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤ ੇਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਿੱ ਟ੍ੋ-

ਘਿੱਟ੍ 7,000 ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਦ ੇਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਰਿਟ੍ੀ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟ੍ਨ 2040 ਰਵਜਨ (Brampton 2040 Vision) ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 2040 ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਿੱ ਖਾਂ 

ਦ ੇਟ੍ੀਚੇ ਤਿੱਕ ਪ੍ ੰੁਚਣ ਦੇ ਇਿੱਕ ਕਦਿ  ੋਰ ਕੋਲ  ੈ।                           
 

ਸ਼ਰ ਰੀ ਜੰਗਲ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਦੇ  ੋਏ, ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ  ੋਰ ਿੰੁਦਰ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ  ੋਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਿ ਤ ਨੰੂ ਿਰ ਯੋਗ ਕਰਦੇ  ੋਏ ਰੁਿੱ ਖ, ਜਲਵਾਯੂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ 

ਨੰੂ ਘਟ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਿ ਿੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਭੂਰਿਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ  ਨ। ਵਨ ਰਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰੀਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਦ ੇਨਾਲ,  ਰੀ ਕੈਨੋਪ੍ੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 

ਈਕੋਰਿਿਟ੍ਿ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਡਲੀਵਰੀ ਨੰੂ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੜਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਿੌਜੂਦਾ ਰਰ ਾਇਸ਼ੀ ਗਵਾਂਢਾਂ ਅਤੇ ਰਵਵਿਾਇਕ/ਇੰਡਿਟ੍ਰੀਅਲ 

ਜ਼ਿੀਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਟ੍ੀ ਦੀ ਿਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ  ੋਰ ਜ਼ਿੀਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਵਿੱ ਧ ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
 

ਰਿਟ੍ੀ ਿਰਥਰਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ  ੈ। ਇ  ਯਤਨ  ਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਰ ਰ (Green City), ਟ੍ਰਿ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ (Term of Council) ਪ੍ਰਾਇਰਟ੍ੀ ਦੇ 

ਰਨਰਿਾਣ ਰਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਦੇ  ਨ।  
 

ਿੰਖੇਪ੍ ਤਿੱਥ: 

 ਇਿ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟ੍ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 3.6 ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਿੱ ਖ  ਨ, ਜੋ ਕੁਿੱ ਲ ਜ਼ਿੀਨ ਦੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਤ ੇ ਨ। 
 ਵਨ ਰਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰੀਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਜ਼ਿੀਨ ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ  ੈ। 2040 ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਟ੍ੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਿਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤ ੇਵਾਧੂ 7,000 ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ  ੋਵੇਗੀ। 
 ਸ਼ਰ ਰੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਿੂਚੀ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਿੰਚਾਲਨਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰਨਗਰਾਨੀ ਦ ੇਿਬੰ੍ਧ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤ,ੇ ਰਿਟ੍ੀ ਦ ੇਅਰਬ੍ਨ ਫੋਰੈਿਟ੍ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ੍ 

ਪ੍ਲਾਨ (Urban Forest Management Plan) ਰਵਿੱ ਚ ਰਧਆਨ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਿ ਵੇਲੇ ਰਵਕਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰ ਾ  ੈ।  
 

 ਵਾਲੇ 

“ਇ  ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟ੍ਨ ਨੰੂ  ਰਰਆ-ਭਰਰਆ ਸ਼ਰ ਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਿੱਲ ਦੂਜਾ ਰੋਿਾਂਚਕ ਰਕਿ  ੈ। ਰਿਟ੍ੀ ਜਲਵਾਯੂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਰਵਿੱ ਚ 

ਆਪ੍ਣੀ ਭੂਰਿਕਾ ਰਨਭਾ ਰ ੀ  ੈ। ਗਲੋਬ੍ਲ ਕੋਵਨੈਂ ਟ੍ ਆਫ ਿੇਅਰਿ ਫਾਰ ਕਲਾਈਿੇਟ੍ ਐਡਂ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਿੈਂਬ੍ਰ  ੋਣ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਿੈਂ ਇਿ ਿਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ 



 

 

ਜਾ ਰ ੀ ਇਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂ੍ਰਣ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ  ੋਰ ਪ੍ਰ ਲਕਦਿੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਦੇਖਣ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰ ਤ  ਾਂ।” 

– ਪੈ੍ਟ੍ਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਿਟ੍ੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟ੍ਨ 

 

“2050 ਤਿੱ ਕ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟ੍ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਗਰੀਨ ਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੰੂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਿੱਟ੍ ਕਰਨ ਦਾ ਿਾਡਾ ਟ੍ੀਚਾ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂ੍ਰਣ  ੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਵਨ ਰਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰੀਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਰਜ ੀਆਂ ਪ੍ਰ ਲਕਦਿੀਆਂ ਨਾਲ ਇਿਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰ ਿਕਦੇ  ਾਂ।” 

- ਪ੍ਾਿੱਲ ਰਵਿੇਂਟ੍ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਵਾਰਡਿ 1ਅਤ ੇ5 ਅਤੇ ਚੇਅਰ, ਪ੍ਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਿਟ੍ੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟ੍ਨ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟ੍ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਬ੍ ੁਤ  ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ  ਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ  ਨ। ਵਨ ਰਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰੀਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਇਿੱਕ ਰੋਿਾਂਚਕ ਪ੍ਰ ਲਕਦਿੀ  ੈ, ਜੋ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ 

ਦ ੇਦੁਆਰਾ,  ਰਰਆ-ਭਰਰਆ ਸ਼ਰ ਰ ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਤਰਜੀ  ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਵਾਿਤੇ ਅਨੰਦ ਿਾਣਨ ਲਈ 

ਵਿੱ ਧ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿਾਡੇ ਿਿਪ੍ਰਰਤ ਿਟ੍ਾਫ਼ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗੀ।”  

– ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟ੍ਰੇਰਟ੍ਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟ੍ੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟ੍ਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰ ਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟ੍ਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ  ੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ  ਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇ ਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਿ  ੰੁਦੇ  ਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇ ਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ  ਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜ ਾ ਰਿ ਤਿੰਦ ਸ਼ਰ ਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ  ਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ  ੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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