
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ              

ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰੀ ਮੰਥ ਮਨਾਓ! 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਅਗਸਤ, 2021) – ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰੁੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਲੇ ਰਨਯਤ ਕੀਤੇ ਟਰੀ ਮੰਥ (Tree 

Month) ਲਈ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜੋ! ਰਸਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਇਸ ਮਿੁੱਤਵਪੂਰਣ ਮਿੀਨੇ ਦ ੇਰਿੁੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਰੋਮਾਂਚਕ ਰੁੁੱ ਖ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਸਮੇਤ, ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰੀ ਮੰਥ ਦਾ ਪਰਾਯੋਜਕ ਸੀ.ਐਨ. (CN) ਿੈ।  

ਰੈਂਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੀ ਰਗਵਅਵੇ (10 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ਰੁੂ) 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਰੈਂਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੀ ਰਗਵਅਵੇ (Residential Tree Giveaway) ਲਈ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ, 10 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ 

ਿੋਵੇਗਾ! ਰਸਟੀ, ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਜਾਤੀਆਂ (ਰੈਡ ਮੈਪਲ, ਰੈਡ ਓਕ, ਬਰ ਓਕ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਸਪੂਸ) ਰਵੁੱਚ 2,400 ਰੁੁੱ ਖ 

ਵੰਡੇਗੀ। ਇੁੱਕ ਪਰਰਵਾਰ ਦ ੇਇੁੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਿੀ ਰੁੁੱ ਖ ਰਦੁੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਰਸਰਫ਼ ਰਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ (ਮੂਿਰਲੇ ਜਾਂ ਰਪਛਲੇ ਯਾਰਡਾਂ ਰਵੁੱਚ) ਤੇ ਿੀ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਰਿੁੱ ਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਰੁੁੱ ਖ, 25 ਸਤੰਬਰ ਦ ੇਵੀਕੈਂਡ ਨੰੂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਲੈਣ ਲਈ 

ਉਪਲਬਧ ਿੋਣਗੇ। www.brampton.ca/trees ਤ ੇਿੋਰ ਜਾਣੋ।  

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੜੁ ੋ

ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਰੁੁੱ ਖ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱਚ ਲੁੱ ਗੇ ਰੁੁੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰਖੁੱਚ ੋਅਤੇ #BramptonTrees ਵਰਤਦੇ ਿੋਏ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ 

ਕਰੋ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਰਕ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ @CityBrampton ਤ ੇਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ www.brampton.ca/trees ਤ ੇਰਦਖਾਇਆ 

ਜਾਵੇ। 

ਨੈਚਰੁਲ ਿਰੈੀਟਜੇ ਰਸਸਟਮਸ ਸਰਵਖੇਣ 

ਸਾਨੰੂ ਦੁੱ ਸੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਜੰਗਲਾਂ, ਵੈਟਲੈਂਡਸ, ਵੈਲੀਲੈਂਡਸ, ਘਾਿ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਿੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਿੋ, ਰਜੁੱਥੇ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਿੋ। ਇਸ ਰਵੁੱ ਚ ਇਨਾਮ ਰਜੁੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ। 

ਨੈਚੁਰਲ ਿੈਰੀਟੇਜ ਰਸਸਟਮਸ ਸਰਵੇਖਣ (Natural Heritage System Survey) ਭਰੋ।  

ਰੁੁੱ ਖ-ਸਰਤੋ 

ਇਿਨਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਰੁੁੱ ਖ ਵਸੀਰਲਆਂ – ਜਾਂ ਰੁੁੱ ਖ-ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਰੁੁੱ ਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਟਰੀ ਮੰਥ ਰਵੁੱਚ ਰਿੁੱ ਸਾ ਲਵੋ! 

• ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰੀਜ (Brampton Trees) 

• ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੁੱਲੋਂ ਰੁੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ (Tree Care Tips from the City of Brampton) 

• ਇੰਟਰਐਕਰਟਵ ਟਰੀ ਟਰੈਰਕੰਗ ਟੂਲ (Interactive Tree Tracking Tool)  

• ਵਨ ਰਮਲੀਅਨ ਟਰੀਜ ਪਰੋਗਰਾਮ (One Million Trees Program) 
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• ਟਰੀ ਕੈਨੇਡਾ (Tree Canada) 

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਸਟ ਵੀਕ: 19 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ, 2021 (National Forest Week: September 19 to 25, 2021) 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰੁੁੱ ਖਾਂ ਬਾਰ ੇਤੁੱਥ 

• ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ ਲਗਭਗ 3.6 ਰਮਲੀਅਨ ਰੁੁੱ ਖ ਿਨ, ਜੋ ਕੁੁੱ ਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 18 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਤ ੇਿਨ। 
• ਰਪਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਰਵੁੱਚ, ਰਸਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ – ਰਜਿਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੁੱਰਰਟੀਜ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of 

Peel), ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀ –  ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱਚ ਿਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 43,000 ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਏ ਿਨ। 
• 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ ਇੁੱਕ ਰਤਿਾਈ ਰਮਲੀਅਨ ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਨ।  

 ਿਵਾਲੇ 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ, ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰੀ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਐਲਾਰਨਆ ਿੈ! ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੁੱਕ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਿੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦ ੇਸ਼ਰਿਰੀ ਜੰਗਲ 

ਨੰੂ ਸੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਅਤੇ 2040 ਤੁੱਕ ਇੁੱਕ ਰਮਲੀਅਨ ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਰੁੁੱ ਖ ਸਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ 

ਫਾਇਦੇ ਰਦੰਦੇ ਿਨ, ਰਜਿਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਵੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਿਵਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ੇਅਸਰਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧਾ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਸੰੁਦਰ ਬਣਾਉਣਾ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

“ਬਰੈਂਪਟਨ, ਟਰੀ ਮੰਥ ਦੀ ਵਧਾਈ ਿੋਵ!ੇ ਇਸ ਮਿੁੱਤਵਪੂਰਣ ਮਿੀਨੇ ਦ ੇਰਿੁੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਿਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੈਚੁਰਲ ਿੈਰੀਟੇਜ ਰਸਸਟਮ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ, ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਾਡੇ ਟਰੀ ਟਰੈਰਕੰਗ ਟੂਲ ਰਵੁੱਚ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਸਰਥਰ ਜੰਗਲ ਪਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ 
www.brampton.ca/trees ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਿ ਰਦੰਦੀ ਿਾਂ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰੀ ਮੰਥ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰਵੁੱਚ ਿਰ ਰਕਸੇ ਲਈ, ਰੁੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਮਿੁੱਤਵ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿੈ। ਰੈਂਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੀ ਰਗਵਅਵੇ ਰਵੁੱਚ 

ਰਿੁੱ ਸਾ ਲਵੋ, #BramptonTrees ਵਰਤਦੇ ਿੋਏ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸੀਰਲਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।” 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਸ (Charmaine Williams), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8; ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ 
ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸੰੁਦਰ ਰੁੁੱ ਖ ਕੈਨੋਪੀ ਲਗਾਉਣ, ਉਸਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱਧ ਿੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰੀ ਮੰਥ, ਸਾਡੇ ਗਰੋ 
ਗਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਅਰਬਨ ਫੋਰੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਸ਼ਨਸ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 
ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੁੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੁੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੁੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੁੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

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
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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

