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ECOSIKH CANADA IS LAUNCHED WITH GURU NANAK TREE PLANTED IN TORONTO 

Supporting EcoSikh’s Global Initiative of planting 1,000,000 trees worldwide 

 

Toronto, Ontario,  (August 28, 2019.) - 

ਇਕੋਸ ਿੱ ਖ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟੋਰੰਟੋ ਸ ਿੱ ਚ ਗ਼ੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੰੂ  ਮਰਸਿਤ ਰ਼ੁਿੱ ਖ ਲਗਾਕੇ  

ਟੋਰਾਂਟ,ੋ 28 ਅਗ ਤ, 2019 - 25 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਈਕੋਸ ਿੱ ਖ ਮੈਂਬਰ,  ਿੱ ਖ- ਿੱਖ ਿਾਰਟੀਆ ਂਦ ੇਰਾਜਨੀਸਤਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ 

ਗ਼ੁਰਦ਼ੁਆਸਰਆ ਂਦੇ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦ,ੇ ਬਲੈਕ ਕਰੀਕ ਿਾਇਨੀਅਰ  ੀਲੈਜ ਦੇ ਇਸਤਹਾ ਕ ਮਹਿੱਤ ਿੂਰਨ  ਥਾਨ 'ਤੇ ਗ਼ੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ  ਜੀ ਦੀ 

550  ੀਂ ਜਨਮ-ਜਯੰਤੀ ਦ ੇਜਸਨ ਦੇ ਸਤਉਹਾਰ' ਤੇ ਿਸਹਲੇ ਰ ਮੀ ਰ਼ੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਲ ਹੋਏ।  ਇਿੱਕ ਚੀੜ ਦਾ ਰ਼ੁਿੱ ਖ ਲਾਇਆ 

ਸਗਆ  ੀ ਜੋ ਸਕ ਕਨੇਡਾ ਨਾਲ  ੰਬੰਧ ਦਾ ਿਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤ ੇਇ   ਥਾਂ ਤੇ ਿਸਹਲੇ ਿਰ ਾ ੀਆ ਂਦਾ   ਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ  ੀ। ਟੋਰਾਂਟ ੋ

ਰੀਜਨ ਐਡਂ ਕਨਜ਼ਰ ੇਸਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਈਕੋਸ ਿੱ ਖ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇ  ਮਹਿੱਤ ਿੂਰਨ ਜਗਹਾ ਨੰੂ ਅੰਤਮ ਰੂਿ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ 

ਕੀਤਾ ਸਜਥੇ ਇਹ ਰ਼ੁਿੱ ਖ ਲਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ। 

 

 ਥਾਨਕ ਗ਼ੁਰੂਦ ਾਰਾ ਦ ੇਿਰਧਾਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਬੂਟ ੇਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਿਸਹਲਾਂ ਅਰਦਾ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗ਼ੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ  ਜੀ ਦ ੇ ਨਮਾਨ 

ਸ ਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸਤਹਾ  ਦਾ ਇਹ ਿਸਹਲਾ ਦਰਿੱਖਤ  ੀ। 

 

ਈਕੋਸ ਿੱ ਖ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਿਰਧਾਨ ਰੂਿ ਸ ੰਘ ਸ ਿੱ ਧੂ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਸ ਿੱ ਖ  ਸਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤ ੇਿੂਰੀ ਮਨ਼ੁਿੱ ਖਤਾ ਲਈ  ਮਰਸਿਤ  ੇ ਾ ਸ ਿੱ ਚ 

ਸ ਸ ਾ  ਰਿੱਖਦ ੇਹਨ।  ਅਮੀਰ  ਸਿਆਚਾਰ ਅਤ ੇਜੈ  ਸ ਸਿੰਨਤਾ  ਾਲਾ ਕਨੈਡਾ  ਾਡਾ  ਼ੁੰ ਦਰ ਘਰ ਹੈ। ਇ  ਦੀ  ਾਤਾ ਰਣ ਦੀ 

ਸਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ  ਾਡੀ  ਾਸਰਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅ ੀਂ ਕਈ  ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਂਨਾਲ ਇਕਿੱ ਸਿਆ ਂਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ ਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।  

 

 ਓਨਟਾਰੀਓ ਦ ੇਜੰਗਲਾਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ  ੀਈਓ ਰੋਬ ਕੀਨ ਨੇ ਸ ਿੱ ਖ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤ ੇਈਕੋਸ ਿੱ ਖ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ   ਾਗਤ 

ਕੀਤਾ।  ਦੋ  ੰਗਿਨਾਂ ਸ ਚਾਲੇ  ਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਅਤੇ ਈਕੋਸ ਿੱ ਖ ਕਨੇਡਾ ਦ ੇਚੇਅਰਮਨੈ ਰੂਿ ਸ ੰਘ ਸ ਿੱ ਧੂ ਨੇ ਐਲਾਨ 
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ਕੀਤਾ ਸਕ ਸ ਿੱ ਖ ਿਾਈਚਾਰਾ ਗ਼ੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ  ਜੀ ਦੇ 550  ੇਂ ਿਰਕਾਸ ਸਦਹਾੜ ੇਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸ ਚ 55,000 ਰ਼ੁਿੱ ਖ 

ਲਗਾਏਗਾ।  ਈਕੋਸ ਿੱ ਖ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਿਸਹਲਾਂ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਗ਼ੁਰਦ਼ੁਆਸਰਆ ਂਤੋਂ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਥਾ ਾਂ ਤੇ 550 ਰ਼ੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 

 ਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਲਈ ਹੈ। 

 

ਈਕੋਸ ਿੱ ਖ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਿਰਧਾਨ ਡਾ: ਰਾਜ ੰਤ ਸ ੰਘ ਸ ਸਸੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਾਸਸੰਗਟਨ ਤੋਂ ਇ  ਮਹਿੱਤ ਿੂਰਨ ਮੌਕ'ੇ ਤੇ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 

ਆਏ ਅਤ ੇਸਕਹਾ, '' ਗ਼ੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ  ਜੀ ਦੇ ਿੈਰੋਕਾਰਾਂ  ਜੋਂ, ਜੋ ਿਸਹਲੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਰੇਮੀ  ਨ,  ਾਨੰੂ 10 ਲਿੱ ਖ ਰ਼ੁਿੱ ਖ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ

ਜਨਮਸਦਨ ਦ ੇਜਸਨ ਦਾ  ਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਅ ੀਂ ਿੂਰੀ ਦ਼ੁਨੀਆ ਸ ਚ ਹਰੇ ਿਰੇ ਜੰਗਲ ਨੰੂ 

 ਧਾਇਏ। ਖਾ ਕਰ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਸ ਚ ਅਮੇਜ਼ਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦ ੇਜੰਗਲ ਨੰੂ  ਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਬਾਹੀ ਨੇ  ਾਰੇ  ੰ ਾਰ ਦ ੇ ਾਤਾ ਰਨ ਨੰੂ 

ਅ ੰਤੂਸਲਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਸਕਹਾ, "ਈਕੋਸ ਿੱ ਖ 550  ੀਂ  ਰੇਗੰਢ ਦ ੇ ਨਮਾਨ ਸ ਿੱ ਚ 10 ਲਿੱ ਖ ਰ਼ੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬਿੱ ਧ 

ਹੈ ਅਤ ੇਅ ੀਂ ਉਨਹ ਾਂ  ਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਿੀਲ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਜੋ ਗ਼ੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੰੂ ਸਿਆਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਇ  ਮਹਾਨ ਮ਼ੁਸਹੰਮ ਸ ਿੱ ਚ 

ਸਾਮਲ ਹੋਣ।” 

ਈਕੋਸ ਿੱ ਖ ਨੇ ਮੌ ਮ ਸ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮ਼ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਛਲੇ ਮਹੀਸਨਆ ਂਸ ਿੱ ਚ ਿੰਜਾਬ ਸ ਿੱ ਚ 32 ਛੋਟ ੇਜੰਗਲ ਲਗਾਏ 

ਹਨ।   

 

ਈਕੋਸ ਿੱ ਖ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰ਼ੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਿਰੋਗਰਾਮ ਸਮ ੀ ਾਗਾ ਦ ੇਕੋਰਟਨੇ ਿਾਰਕ ਐਥਲੈਸਟਕ ਫੀਲਡਜ਼ ਸ ਖੇ ਕਰੈਸਡਟ  ੈਲੀ 

ਕਨਜ਼ਰ ੇਸਨ ਦੀ ਿਾਈ ਾਲੀ ਸ ਚ ਹੈ। ਇ  ਮ਼ੁਸਹੰਮ ਸ ਿੱ ਚ 200 ਰ਼ੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 

 

 ਹੋਰ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇ  ਮੌਕ ੇਬੋਸਲਆ ਅਤੇ ਈਕੋਸ ਿੱ ਖ ਦ ੇਉੱਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ  ਨ ਕੰਜ਼ਰ ੇਸਨ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਈਕ 

 ਸਕਮਟਜ਼, ਡਾ. ਰਾਜ ੰਤ ਸ ੰਘ, ਬਾਨੀ ਅਤ ੇਿਰਧਾਨ, ਈਕੋਸ ਿੱ ਖ ਗਲੋਬਲ, ਮਾਰੀਆ ਗਮੇਰੀ , ਹੰਬਰ ਸਰ ਰ-ਬਲੈਕ ਕਰੀਕ ਲਈ 

ਐਨਡੀਿੀ  ੰ ਦ ਉਮੀਦ ਾਰ ਅਤ ੇਟੋਰਾਂਟ ੋਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕੰਜ਼ਰ ੇਸਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ  ਾਬਕਾ ਚੇਅਰ,  ਐਡਂਰੀਆ  ੇਲਾ ਕ਼ੁਜ਼ 

ਸਜਮੇਨੇਜ਼, ਯਾਰਕ  ੈਂਟਰ ਲਈ ਐਨਡੀਿੀ ਦੇ  ੰ ਦ ਮੈਂਬਰ, ਨੈਨ ੀ ਘ਼ੁਮਾਣ, ਗਰੀਨ ਿਾਰਟੀ ਦ ੇ ੰ ਦ ਮੈਂਬਰ ਈਟੋਬੀਕੋਕ ਉੱਤਰ ਲਈ, 

ਅਤੇ ਮਾਈਕ  ਸਮਟਜ਼, ਹੰਬਰ ਸਰ ਰ-ਬਲੈਕ ਕਰੀਕ ਲਈ ਗਰੀਨ ਿਾਰਟੀ ਦੇ  ੰ ਦ ਮੈਂਬਰ। ਸਲਬਰਲ ਿਾਰਟੀ ਦੀ  ੰ ਦ ਮੈਂਬਰ ਰੂਬੀ 

 ਹੋਤਾ ਆਖਰੀ ਸਮੰਟ 'ਤ ੇਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕੀ ਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਿਣਾ ਿਛਤਾ ਾ ਿੇਸਜਆ ਅਤ ੇਰਾਸਟਰੀ ਰਿੱ ਸਖਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ 

 ਿੱਜਣ ਨੇ  ਧਾਈ ਿੇਜੀ। 

 

 ਈਕੋਸ ਿੱ ਖ ਦੀ ਸ ਸ ਸ ਆਿੀ  ੰ ਥਾ 2009 ਸ ਿੱ ਚ  ਥਾਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੀ ਅਤੇ ਇ  ਨੇ ਸ ਸ ਸ ਆਿੀ ਸ ਿੱ ਖ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ 

ਜਲ ਾਯ ੂਿਸਰ ਰਤਨ ਦੇ ਮ਼ੁਿੱ ਸਦਆ ਂਉੱਤੇ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।   ੰ ਥਾ ਸਿਰੰ   ਸਫਸਲਿ ਦੀ ਅਲਾਇੰ  ਆਫ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਐਡਂ ਕਨਜ਼ਰ ੇਸਨ (ਏ 

ਆਰ  ੀ) ਅਤ ੇ ੰਯ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਿਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਡੀਐਨਿੀ) ਨਾਲ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਤਿੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। 



 

 ਈਕੋਸ ਿੱ ਖ ਕਨੇਡਾ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਅਿੀਲ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਦੇਸ ਸ ਚ ਇ  ਦ ੇਰ਼ੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮ਼ੁਸਹੰਮ ਸ ਚ  ਹਾਇਤਾ ਕਰੇ 

ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਈਕੋਸ ਿੱ ਖ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ  ਾਹ  ਾਈਟ ਸ ਖੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੀਲ ਕੀਤੀ। ਈਕੋਸ ਿੱ ਖ ਕਨੇਡਾ ਇਕ ਮ਼ੁਨਾਫਾ-ਰਸਹਤ, 

ਦਾਨੀ  ੰ ਥਾ ਹੈ ਜੋ  ਾਤਾ ਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਲਟ  ਰਗਰਮ ਕੰਮ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

Toronto, August 28, 2019 - Over 25 EcoSikh members, political leaders of various parties, and 

representatives of various Gurdwaras joined to plant the first ceremonial tree in celebration of Guru 

Nanak's 550th birth-anniversary at a historically important site of Black Creek Pioneer Village. A silver 

pine tree was planted symbolizing the connection with Canada and the historic site where first 

immigrants were welcomed. Toronto Region and Conservation Authority worked with EcoSikh Canada 

team to finalize the strategic site where this tree has been planted. 

 

A Sikh prayer was recited by the local gurdwara president before the plantation and this marked the first 

tree in Canadian history being planted in Guru Nanak’s honor. 

 

“Sikhs believe in peace, unity and dedicated servitude to all humanity. Canada is our beautiful home 

with rich cultural and bio diversity. With such beauty, comes great responsibility for our environment. It 

was truly and honour to see the overwhelming community support this weekend and we are planning to 

make a big difference with our strong partnerships and community engagement 55,000 tree planting 

goal by 2021," said, Roop Singh Sidhu, President of EcoSikh Canada. 

 

Rob Keen, CEO, Forests Ontario, welcomed the members of the Sikh community and members of the 

EcoSikh at the occasion with the backdrop of the EcoSikh banner and three Canadian flags. A partnership 

between two organizations were announced and EcoSikh Canada Chair Roop Singh Sidhu announced 

that the Sikh community will plant 55,000 trees in Canada in celebrating Guru Nanak's 550th birthday. 

EcoSikh Canada has already commitment from a number of Gurdwaras in the Toronto area to plant 550 

trees in various locations. 

 

Dr. Rajwant Singh, EcoSikh Global President especially flew from Washington to join this important 

occasion and said, "As followers of Guru Nanak, who was the first environmentalist, we need to honor 

his legacy and his birthday celebration by planting 1 million trees. It has become critical that we increase 

green cover all over the world especially the havoc caused by the burning of the Amazon rain forest in 

Brazil." He further added, "EcoSikh is committed to plant 1 million trees in honor of 550th anniversary 

and we appeal to all those who love Guru Nanak to join in this noble drive." 

 

EcoSikh Canada’s next tree plantation event is in partnership with Credit Valley Conservation at 

Courtney Park Athletic Fields in Mississauga. It is planning to plant 200 trees in this drive. 



 

Others who spoke at this occasion and supported EcoSikh's initiative were Conservation Authority Mike 

Schmitz, Dr. Rajwant Singh, Founder and President, EcoSikh Global, Maria Augimeri, NDP MP Candidate 

for Humber River-Black Creek and former Chair of Toronto and Region Conservation Authority, Andrea 

Velasquez Jimenez , NDP MP Candidate for York Centre, Nancy Ghuman, Green Party MP Candidate for 

Etobicoke North, and Mike Schmitz, Green Party MP Candidate for Humber River-Black Creek. Ruby 

Sahota, MP of Liberal Party could not join at the last minute to schedule issue but sent her regrets and 

Harjit Sajjan, National Defence Minister sent greetings. 

 

EcoSikh’s global organization was established in 2009 and it has engaged the worldwide Sikh community 

on climate change issues. EcoSikh has planted 32 mini forests in Punjab in the recent months to combat 

climate change. The organization was derived from meetings with Prince Philip’s Alliance of Region and 

Conservation (ARC) and the United Nations’ Development Programme (UDNP). 

 

EcoSikh Canada is appealing the community to support its tree plantation drive in the country and 

asking people to donate at ecosikh.ca. EcoSikh Canada is a not-for-profit, charitable organization created 

to support awareness through partnership and active participation in the reversal of climate change. 

 

http://ecosikh.ca/

