
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਅੱਪਡਟੇ ਕੀਤਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਰਰਲੀਜ ਕੀਤਾ 
ਪਲਾਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਸਰਿਰਤਾ ਅਤ ੇਜਲਵਾਯ ੂਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 

 60 ਉੱਚ-ਪਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਮਾਰਚ, 2021) – 24 ਮਾਰਚ ਨੰੂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਸਰਬ੍ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਗਰੀਨ 

ਰਸਟੀ (Green City) ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਤ ੇਆਧਾਰਰਤ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਰੋ ਗਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਈ.ਐਮ.ਪੀ.) 
(Brampton Grow Green Environmental Master Plan) (EMP) ਦ ੇਅੱਪਡੇਟ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ।   
 

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ 
ਹੈ ਰਕ 2014 ਰਵੱਚ ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ ਈ.ਐਮ.ਪੀ. (EMP) ਰਰਲੀਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਰਕਸ ਤਰਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 
ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਟੀਰਚਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (Action Plan) ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰਵੱਚ, 60 ਉੱਚ-ਪਰਭਾਵ 

ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕ ੇਤੱਕ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਮਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਹਤਮੰਦ, ਲਚਕੀਲੇ 

ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਰਿਰ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗਾ।  
 

ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਗਾਰਡਨਸ (Community Gardens) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਬ੍ੀ ਰਸਟੀ (Bee City) 

ਪਦਵੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਅਟਾਪਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (Climate Change Adaptation Plan) ਸਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ 
ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਮਰੱਿਾ ਸਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਰਤਆਰ ਕਰਨਾ।  
 

ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਬ੍ੁਰਨਆਦੀ ਕੰਮ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ,ੇ ਰਸਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਰਿਰਤਾ ਵਾਸਤੇ 
ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਨਵਾਸੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਿ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਣਗੇ।  
 

ਰਪਛਕੋੜ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਰੋ ਗਰੀਨ ਈ.ਐਮ.ਪੀ. (Brampton Grow Green EMP), ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਰਿਰਤਾ 
ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਟੀ ਦਾ ਬ੍ਲੂਰਪਰੰ ਟ ਹੈ। ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ 2014 ਰਵੱਚ ਰਰਲੀਜ ਹੋਇਆ, ਈ.ਐਮ.ਪੀ., ਇੱਕ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਰਨਰਦੇਰਸ਼ਤ ਰਸਧਾਂਤਾਂ, 
ਟੀਰਚਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵੱਧ ਸਰਿਰ ਭਰਵੱਖ, ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਮੈਟਰਰਕਸ ਅਤੇ ਟੀਰਚਆਂ ਲਈ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਈ.ਐਮ.ਪੀ., ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪਾਲਸੀਆਂ, ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਧਤੀਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ, ਜੀਵਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ (Greater Toronto) ਅਤੇ ਹੈਰਮਲਟਨ ਏਰੀਆ (Hamilton 

Area) ਰਵੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਲੀਡਰ ਬ੍ਣਨ ਰਵੱਚ ਰਸਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx#:~:text=%E2%80%8BBrampton%20is%20a%20Green,and%20the%20urban%20tree%20canopy.
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx#:~:text=%E2%80%8BBrampton%20is%20a%20Green,and%20the%20urban%20tree%20canopy.
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx#:~:text=%E2%80%8BBrampton%20is%20a%20Green,and%20the%20urban%20tree%20canopy.
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx#:~:text=%E2%80%8BBrampton%20is%20a%20Green,and%20the%20urban%20tree%20canopy.
http://www.brampton.ca/emp
http://www.brampton.ca/emp
http://www.brampton.ca/emp


 

 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ, ਸਰਬ੍ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਰੋ ਗਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ 

ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ 

ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਈ ਰਦੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕ ੇਤੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ, ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਤੌਰ ਤ ੇਸਰਿਰਤਾ 
ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗਾ।” 

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

 

“ਸਾਨੰੂ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਰੋ ਗਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਰਰਲੀਜ ਕਰਨ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਧ ਸਰਿਰ ਭਰਵੱਖ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ 60 ਉੱਚ-ਪਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਵੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ (ਰਸਟੀ) ਅਤੇ 
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ।” 

- ਪਾੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਸ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ; ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨਾਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨੰੂ, 2050 ਤੱਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਸਫ਼ਰ ਤ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਰੋ ਗਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਇਸ ਰਮਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਅਸਲੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣ 

ਅਤੇ ਰਬ੍ਹਤਰ ਭਰਵੱਖ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।” 
- ਡਗ ਰਵਹਲੈਨਸ (Doug Whillans), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 2 ਅਤੇ 6; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ; 

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

 

“ਰਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਰੋ ਗਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਸਰਿਰ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 
ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Monika.Duggal@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
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