
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ! ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸਟਰਾਂਗ ਸੈਨਿਚ ਹੈ I ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 
ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਨਿਚ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ I

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ (ਆਰਐਸਟੀਸੀ) ਕਾਉਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ 
ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਰਾਫਟ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 
ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਉਹ ਮੁੱਲ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ, ਮਾਪਣ ਯੋਗ, 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ, ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਕਦਮ.
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ.

ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ

ਅਸੂਲ

ਟੀਚੇ

ਉਦੇਸ਼

ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਸੈਨਿਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮਿਓਨਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ:

“ਸੈਨਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਟੀਵਰ ਹੈ I ਸੈਨਿਚ ਹਵਾ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ I ”

ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ :
“ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ, ਸੈਨਿਚ / W̱SÁNEĆ  ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ,  
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਓਨਿਟੀ  ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ I”

ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ 
ਡਰਾਫਟ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼



ਅਸੂਲ
ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਰ ਐਸ ਟੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਸ-ਕਟਿੰਗ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੈਨਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ I ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੋਵਂੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ I 
1. ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ I
2. ਦੇਸੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ I
3. ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ I
4. ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ * ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ I
5. ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ I
6. ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਓ I
7. ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ I
8. ਬਾਇਓਰਜੀਨਲ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖੋ I
9. ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੋ I
10. ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ 

ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ I
* ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਟਾ, ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਦੇਸੀ ਗਿਆਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ I

ਟੀਚੇ
ਆਰਐਸਟੀਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਿਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ:
1. ਸੈਨਿਚ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਵਧਾਓ.
2. ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਤਮਕ ਅਤੇ 

ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ I
ਉਦੇਸ਼
ਆਰਐਸਟੀਸੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ I 
1. ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 

ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ I
2. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 

(ਅਰਥਾਤ ਲਚਕੀਲਾਪਨ) I
3. ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁਖਤਿਆਰਤਾ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ I
4. ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਈਲਾਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 

ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾI 

ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ
ਸਾਡੇ ਵਰਚੁਅਲ ਓਪਨ ਹਾਓਸ: www.saanich.ca/biodiversity ਨੂੰ ਵੇਖੋ I ਫੀਡਬੈਕ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ:
• ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ (ਵੈੱਬ ਦੁਆਰਾ: www.saanich.ca/biodiversity)
• ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ (ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਣਾ, ਮੇਲ, ਜਾਂ ਛੱਡਣਾ)
• ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭੇਜੋ (biodiversity@saanich.ca)
• ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੋ: Environmental Services, Planning Department, District of Saanich,  

770 Vernon Ave, Victoria, BC, V8X 2W7

ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ 
ਡਰਾਫਟ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼


