
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

  

ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰਿਓ ਅਤ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਟੀ ਰੱਖਣ ਰ ੱਚ ਮਿਿ ਕਰ ੋ

ਅਰਬ੍ਨ ਫਰੋਿੈਟ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਅਤ ੇਪਾਰਕਲੈਂਡ ਡਡੈੀਕਸ਼ੇਨ ਿਟਰਟੈਜੀ ਿਰ ਖੇਣ ਹਣੁ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਮਾਰਚ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰੁੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਰ ੱਚ  ਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਰਬ੍ਨ ਫਰੋੈਿਟ 

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (Urban Forest Management Plan) ਿਰ ੇਖਣ ਅਤੇ ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਿਟਰੈਟਜੀ (Parkland Dedication 

Strategy) ਿਰ ੇਖਣ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਰਬ੍ਨ ਫੋਰੈਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਿਰ ੇਖਣ 

ਰਿਟੀ ਿੇ ਪਰਹਲੇ ਅਰਬ੍ਨ ਫੋਰੈਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ  (ਯ .ਐਫ.ਐਮ.ਪੀ.) (UFMP) ਿੀ ਡਰਾਫਟ ਿਾਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਅਰਬ੍ਨ ਫੋਰੈਿਟ ਰ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਿਟੀ ਿੀਆਂ ਿੀਮਾ ਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਪਬ੍ਰਲਕ ਅਤੇ ਰਨਿੱਜੀ ਿੋ ੇਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਿਾਰ ੇਰੁੱ ਖ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ  ਧਿੇ 

ਚੁਰਗ੍ਰਿੇ। ਯ .ਐਫ.ਐਮ.ਪੀ. (UFMP), ਮੌਜ ਿਾ ਰੁੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖ ਕ ੇਅਤੇ ਰੁੱ ਖ ਕੈਨੋਪੀ ਿਾ ਰ ਿਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਅਰਬ੍ਨ ਫੋਰੈਿਟ ਨ ੰ  
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਿ ਰ ੱਚ  ਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਰਤਕ ਰਿਸ਼ਾ ਪਰਿਾਨ ਕਰੇਗ੍ਾ। 

ਇਿ ਡਰਾਫਟ ਿਾਰ ਰ ੱਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਰਿਰਚ, ਰ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਿੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ 36 ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਿੀ ਪਛਾਣ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਯ .ਐਫ.ਐਮ.ਪੀ., ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਗ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨ ਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (Grow Green Environmental Master Plan) ਿਾ ਰਹੱਿਾ ਹੈ। 
ਯ .ਐਫ.ਐਮ.ਪੀ., ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇ 2040 ਰ ਜਨ (Brampton 2040 Vision) ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਸ਼ਨਿ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 

(ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ.) (Community Energy and Emissions Reduction Plan) (CEERP) ਤੇ  ੀ ਰਧਆਨ ਰਿੰਿਾ ਹੈ। ਇਿਿਾ ਟੀਚਾ 2040 

ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਇੱਕ ਰਮਲੀਅਨ ਰੁੱ ਖ ਲਗ੍ਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟੇਕਹਲੋਡਰਾਂ ਨ ੰ , 11 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ 1 ਅਪਰਲੈ, 2022 ਤੱਕ, ਡਰਾਫਟ ਿਾਰ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣ ੇਰ ਚਾਰ ਿਾਂਝ ੇਕਰਨ ਲਈ ਿੱਿਾ 
ਰਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਿਰ ੇਖਣ ਰ ੱਚ ਰਹੱਿਾ ਲੈਣ  ਾਿਤੇ, www.brampton.ca/trees ਤੇ ਜਾਓ। 

ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਿਟਰੈਟਜੀ ਿਰ ੇਖਣ 

ਰਿਟੀ, ਆਪਣ ੇਕਈ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਿਰਤੀ ਰ ਰਿੇ  ਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਿੀ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ  ਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਿੀ ਨ ੀਂ ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਿਟਰਟੈਜੀ 
ਿਾ ਉਿੇਸ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੀ  ਧਿੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ੱਚ  ੱਧ ਗ੍ਰੀਨ ਿਪੇਿ ਿੀ ਲੋੜ ਤੇ ਰਧਆਨ ਿੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਟਰੈਟਜੀ, ਨ ੇਂ ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ 

(Parkland Dedication By-Law) ਬ੍ਾਰ ੇਿ ਰਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿ ਐਡਂ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ, 2017 (Parks and Recreation 

Master Plan, 2017) ਿੀਆਂ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ੍  ਧਾਉਣ ਰ ੱਚ ਮਿਿ ਕਰੇਗ੍ੀ। 

http://www.brampton.ca/trees


 

 

ਿਟਰੈਟਜੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਅਰਧਐਨ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੈ। ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟੇਕਹਲੋਡਰਾਂ ਨ ੰ , 11 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ 1 ਅਪਰਲੈ, 

2022 ਤੱਕ, ਅਰਧਐਨ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਰ ਚਾਰ ਿਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਿਾ ਰਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਿਰ ੇਖਣ ਰ ੱਚ ਰਹੱਿਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ 

ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (Click here to learn more and take the survey)। 

ਹ ਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਟੀ ਹੈ, ਰਜੱਥੇ ਕਈ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੁਿਰਤੀ ਰ ਰਾਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਰਜੱਥੇ ਿਾਰ ੇਅਨੰਿ ਮਾਣਿੇ ਹਨ। ਰਿਟੀ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬ੍ਣਾਉਂਿੀ ਰਹੇਗ੍ੀ ਰਕ ਪਬ੍ਰਲਕ ਅਤੇ ਿਟੇਕਹਲੋਡਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਰਹੇ, ਜਿੋਂ ਅਿੀਂ ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਿਟਰੈਟਜੀ ਅਤੇ ਅਰਬ੍ਨ ਫੋਰੈਿਟ 

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਿੰਿਾ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹਨਾਂ ਿਰ ੇਖਣਾਂ ਰ ੱਚ ਰਹੱਿਾ ਲ ੋ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  
ਹਰਾ-ਭਰਾ ਰੱਖਣ ਰ ੱਚ ਮਿਿ ਕਰੋ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ, ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਆਉਟਡੋਰ ਥਾ ਾਂ ਤੇ ਅਨੰਿ ਮਾਣਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਿਟਰੈਟਜੀ ਅਤੇ ਅਰਬ੍ਨ ਫੋਰੈਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗ੍ਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਰ ਕਾਿਸ਼ੀਲ ਿੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਪੁਟ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱ ਖਾਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ 

ਲਈ ਿਾਡੀਆਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਿਾ ਰ ਿਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਿੰਰਖਪਤ ਿਰ ੇਖਣ ਪ ਰ ੇਕਰ!ੋ” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰ ਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਪਾਰਕ, ਕੁਿਰਤੀ ਰ ਰਿੇ  ਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱ ਖ, ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੇ ਮਹੱਤ ਪ ਰਣ ਰਹੱਿੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਿਟਰੈਟਜੀ ਅਤੇ ਅਰਬ੍ਨ 

ਫੋਰੈਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬ੍ਾਰ ੇਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰਿਓ ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱ ਖਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤ ਪ ਰਣ ਪਰਹਲਕਿਮੀਆਂ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ੍ 

 ਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰ ਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8;  ਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰ ਰਿਜ, ਰਿਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ੱਚ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਿਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਿੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਿੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗ੍ਰਮ ਹੰੁਿੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਿੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗ੍ੇ 
 ਧਾਉਣ ਿੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਿ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਿੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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