
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ              

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇਿ ਿਾਲ 8,000 ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ  

ਤੋਂ 1.2 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਨਵਸ਼ੇ ਿਰੁੁੱ ਰਖਅਤ ਕੀਤਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (4 ਅਗਿਤ, 2021) – ਅੁੱਜ, ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown); ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰਾਂ; ਅਤੇ ਰਿਰਨਿਟਰ 

ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਰਿੋਰਰਿਜ, ਿਨਿਾਨਯੋਗ ਸ਼ੇਿਿ ਓ’ਰੀਗਨ ਜੂਨੀਅਰ (Seamus O’Regan Jr.) ਦ ੇਵੁੱਲੋਂ, ਰਿਰਨਿਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 

ਰਡਵੈਲਪਿੈਂਟ ਲਈ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟਰੀ ਿੈਕਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਿਟ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ, ਿਰਨੰਦਰ ਰਿੁੱ ਧੂ (Maninder Sidhu) ਨੇ, ਇਿ 

ਿਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱਚ ਲਗਭਗ 8,000 ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਵਾਿਤੇ 1,280,000 ਡਾਲਰ ਦ ੇਰਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।  

ਇਹ, 10 ਿਾਲਾਂ ਰਵੁੱਚ ਦ ੋਰਬ੍ਲੀਅਨ ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 2040 ਤੁੱਕ ਇੁੱਕ ਰਿਲੀਅਨ ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਰਵੁੱਚ ਹੈ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਰਬ੍ਨ ਟਰੀ ਕੈਨੋਪੀ ਰਵੁੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਿਟੀ, ਇਹ ਰੁੁੱ ਖ, ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਵਾਂ ਤ,ੇ ਿਟਰੀਟਿ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, 

ਪਾਰਕਾਂ ਰਵੁੱਚ ਪੁੱਧਰੀ ਜਿੀਨ ਤ,ੇ ਬ੍ੁਲੇਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦ ੇਬ੍ਗੀਰਚਆਂ ਰਵੁੱਚ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਿ, 50 

ਿਾਲਾਂ ਰਵੁੱਚ ਲਗਭਗ 35,500 ਟਨ ਗਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈਿ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) ਨੰੂ ਖ਼ਤਿ ਕਰੇਗਾ। 

ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ (Green City) ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੇ ਿਰਥਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦ ੇਰਹੁੱ ਿੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਜੰਗਲ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 

ਵਚਨਬ੍ੁੱਧ ਹੈ। 2040 ਤੁੱਕ ਇੁੱਕ ਰਿਲੀਅਨ ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਗਰੋ ਗਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਿੈਂਟਲ ਿਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (ਈ.ਐਿ.ਪੀ.) (Grow Green 

Environmental Master Plan (EMP), ਅਰਬ੍ਨ ਫੋਰੈਿਟ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਪਲਾਨ (ਯੂ.ਐਫ.ਐਿ.ਪੀ.) (Urban Forest Management Plan) 

(UFMP), ਅਤੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਿਸ਼ਨਿ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ.) Community Energy and Emissions 

Reduction Plan (CEERP) ਦਾ ਰਹੁੱ ਿਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਰਿਤੰਬ੍ਰ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰੀ ਿੰਥ (Brampton Tree Month) ਵਜੋਂ ਰਨਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਇਹ 

ਿਾਲਾਨਾ ਜਸ਼ਨ, ਰੁੁੱ ਖਾਂ ਦ ੇਿਹੁੱਤਵ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਜੰਗਲ ਨੰੂ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਅਤੇ ਇਿ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ 
ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਿਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਉਣ, ਨਾਗਰਰਕ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ, ਰਿਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਰਥਰ 

ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਇੁੱਕ ਰਿਲੀਅਨ ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਟੀਚ ੇਨੰੂ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ 

ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਵੇਰਵ ੇਜਲਦੀ ਹੀ, www.brampton.ca/trees ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਣਗੇ।  

ਰਲੰਕ 

• ਦ ੋਰਬ੍ਲੀਅਨ ਰੁੁੱ ਖਾਂ ਦ ੇਰਹੁੱ ਿੇ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱਚ ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣਾ (Planting Trees in Brampton as Part of Two Billion Trees) 

ਹਵਾਲੇ 
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“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੁੱਕ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਰੁੁੱ ਖਾਂ, ਪੌਰਦਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧ ਹਾਂ। ਿਾਡਾ ਸ਼ਰਹਰੀ 
ਜੰਗਲ, ਿਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦਾ ਇੁੱਕ ਿਹੁੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹੁੱ ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਂ ਇਿ ਫੰਰਡੰਗ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ 2040 ਤੁੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਰਿਲੀਅਨ 

ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਿਾਡੇ ਟੀਚ ੇਨੰੂ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਰਵੁੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਿਾਲਾਂ ਤੁੱਕ ਦੋ ਰਬ੍ਲੀਅਨ ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 
ਰਹਿਾਇਤ ਕਰੇਗੀ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸ਼ਰਹਰੀ ਜੰਗਲ ਰਵੁੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼, ਿਾਡੀ ਿਰਥਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਟੀਰਚਆਂ ਰਵੁੱਚ ਰਿੁੱ ਧੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੁੱਕ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਹੈ, ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰਾ ਕੰਿ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੁੱ ਖ ਿਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਵੁੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣਗੇ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧ ਹੈ। ਅਿੀਂ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੁੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਿਹੁੱਤਵਪੂਰਣ ਰਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਿੁਆਗਤ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਾਡੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਇਕੁੱ ਠੇ ਵੁੱ ਧ ਗਰੀਨ ਭਰਵੁੱਖ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧ ਹਾਂ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱਚ ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਿਿੇਤ, ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੁੱ ਚ ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਿਾਨੰੂ ਿਾਡੇ 2030 ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਟੀਰਚਆਂ ਅਤੇ 2050 ਤੁੱਕ ਨੈਟ-

ਜੀਰੋ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਰਵੁੱ ਚ ਿਦਦ ਰਿਲੇਗੀ। ਦ ੋਰਬ੍ਲੀਅਨ ਰੁੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਪਰਹਲਕਦਿੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਵੁੱ ਧ ਿਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵੁੱ ਧ ਛਾਂ 
ਵਾਿਤੇ ਰਵਿਰਤਰਤ ਜੰਗਲ ਕੈਨੋਪੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਿ ਰਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਿੈਂ ਬ੍ੇਹੁੱਦ 

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤ ੇਵੀ ਇਿਦਾ ਅਿਰ ਹੋਵੇਗਾ!” 

- ਿਰਨੰਦਰ ਰਿੁੱ ਧੂ (Maninder Sidhu), ਰਿਰਨਿਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਡਵੈਲਪਿੈਂਟ ਲਈ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟਰੀ ਿੈਕਰੇਟਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਿਟ 

ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ  

“ਦ ੋਰਬ੍ਲੀਅਨ ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੁੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਰਕਤੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਿੰਰਖਆ ਰਵੁੱਚ ਵਧੀਆ ਅਤੇ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਵੁੱਚ ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਰਧਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਿੀਂ ਨੈਟ-ਜੀਰੋ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਹਾਿਲ ਕਰ ਿਕਾਂਗੇ।” 

- ਿਨਿਾਨਯੋਗ ਸ਼ੇਿਿ ਓ’ਰੀਗਨ ਜੂਰਨਅਰ (Seamus O’Regan Jr.), ਰਿਰਨਿਟਰ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਰਿੋਰਰਿਜ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੁੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੁੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੁੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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



 

 

 

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਪਰਭਜੋਤ ਕੈਂਥ (Prabhjot Kainth) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਿੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
 

ਇਆਨ ਕੈਿਰੋਨ (Ian Cameron) 

ਿੀਨੀਅਰ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨਿ ਐਡਵਾਈਜਰ 

ਆਰਫਿ ਆਫ ਦ ਰਿਰਨਿਟਰ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਰਿੋਰਰਿਜ  

613-447-3488 | Ian.Cameron@canada.ca     

  
ਿੀਡੀਆ ਰਰਲੇਸ਼ਨਿ  

 ਨੈਚੁਰਲ ਰਰਿੋਰਰਿਜ ਕੈਨੇਡਾ  
ਓਟਾਵਾ 
343-292-6100 | NRCan.media.RNCan@canada.ca 
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