ClimateReadyBC: ਰਲ ਕੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨਾ
ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਿਵਚ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਿਵਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ, ਸਖਤ ਮੌਸਮ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਹੜਹ੍ ਆ�ਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਸਨੀਕਾਂ,
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਆਿਦਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਜ�, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂ ੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਖਤਰੇ
ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲੀਨ ਬੀ ਸੀ ਪਲੈ ਨ ਸੂਬੇ ਨੂ ੰ ਸਾਫ, ਿਬਹਤਰ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ – ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚਲੇ ਪਰ੍ਦੂਸ਼ਣ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਸ� ਿਜੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਅਸ� ਿਕਵ� ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂ ੰ ਪੌਵਰ ਿਕਵ� ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ
ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਿਸੱਝਣ ਦਾ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਅਸਰਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨਾਲ
ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂ ੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਬਣਨ ਲਈ ਜੁਗਤ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਦਲਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।

ਅਸ� ਤੁ ਹਾਡੇ ਤ� ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਾਂ
•

ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੁ ਹਾਡੇ `ਤੇ ਿਕਵ� ਅਸਰ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?

•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਖਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਿਵਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਸਰਵੇ ਨੂ ੰ ਭਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਿਖਆਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੋ ਿਕ www.engage.gov.bc.ca/ClimateReadyBC/ `ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ
ਹੈ, ਜਾਂ ClimateReadyBC@gov.bc.ca ਨੂ ੰ ਿਲਖਤੀ ਿਵਚਾਰ ਭੇਜੋ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਾਇ, ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਿਵਚ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਸ ਸੇਧ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ
ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਬਣਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁ ਪਿਹਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
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ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਬੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੋ:

engage.gov.bc.ca/ClimateReadyBC/

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਸਰ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਅਸਰ ਹਰ ਇਲਾਕੇ
ਿਵਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿਵਚ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•

ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਿਵਚ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਮ�ਹ ਪੈਣਾ
ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਉਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ
ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ
ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਿਵਚ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜਾਂ ਿਵਚ ਵਾਧਾ

•
•
•
•
•

ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ
ਜੰਗਲਾਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਬੂਿਟਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਘੱਟ ਸਨੋ ਅ ਅਤੇ ਗਲੇ ਸ਼ੀਅਰਾਂ ਿਵਚ ਕਮੀ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੀ ਐ�ਚ ਦਾ ਘਟਣਾ (ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਣ)

ਅਸ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕੁ ਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਸਰ
ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ

ਹੜਹ੍ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ
ਚੜਹ੍ ਦੇ ਪੱਧਰ

ਗਰਮ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ

ਸੋਕਾ

ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਦੀ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਿਵਚ ਮਦਦ
•

ਫਾਇਰਸਮਾਰਟ ਅਸੂਲ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੇ ੜਲੇ 10 ਮੀਟਰਾਂ ਿਵਚ ਬੂਿਟਆਂ ਨੂ ੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ
ਕਰਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਛੱਤ ਉ�ਪਰ ਨਾ ਆ�ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਤ� ਤੁ ਹਾਡੇ
ਘਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ, ਦੁ ਬਾਰਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ
ਫੌਰੈਸਟ ਇਨਹ�ਸਮ�ਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਫ ਬੀ.ਸੀ. ਿਵਚ 235 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ-ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

•

ਬੈਕਫਲੋ ਅ ਵਾਲਵ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਟੌਰਮ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੌਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਘਰਾਂ
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਿਵਚ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਹੜਹ੍ ਨੂ ੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪਲੈ ਿਨੰਗ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਸੀਿਲਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਿਕਆਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ ਸੀ ਕੋਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਹਨ – ਿਜਵ� ਪਾਣੀ ਪ�ਦੇ ਰਿਹਣਾ,
ਸਖਤ ਸਰਗਰਮੀ (ਕਸਰਤ) ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਮਉਨਟੀ ਸ�ਟਰ ਜਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜਾਣਾ।

•

ਿਜ਼ਆਦਾ ਛਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ `ਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਠੰਢੇ ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਲੂ ਪਸ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂ ਵਰ
ਵਰਗੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

•

ਸਹੀ ਬੂਿਟਆਂ ਅਤੇ ਲ� ਡਸਕੇਿਪੰਗ ਦੀ ਸਖਤ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਨੂ ੰ ਸੋਕੇ, ਅੱਗ, ਅਤੇ ਹੜਹ੍ ਤ�
ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਲ� ਡਸਕੇਿਪੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਾਟਰ ਸਸਟੇਨੇਿਬਲਟੀ ਐਕਟ ਿਵਚ ਨਵ� ਢੰਗ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਨੂ ੰ ਸਾਂਭਣ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਿਵਚ ਭਿਵੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

