
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

સમગ્ર શહિેમાાં યોજાનાિા વકૃ્ષાિોપણ કાયયક્રમોમાાં સહભાગી થઇન ેબ્રમે્પટનન ેહરિયાળ ુબનાવો 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (એપ્રિલ 11, 2019) – એપ્રિલ 22 નાાં િોજ અથય ડે 2019 ની ઉજવણીમાાં, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન આગામી 

અઠવારડયાઓમાાં ચાિ સામદુાપ્રયક વૃક્ષાિોપણ કાયયક્રમોનુાં આયોજન કિી િહ્ુાં છે. 

નીચેના આયોજનો થવાના છે.  

શપ્રનવાિ, એપ્રિલ 27 | સવાિ ે10 થી બપોિ ે12 વાગ્યા સધુી 

 નોટયન પ્લેસ પાકય, 170 ક્લાકય બુલેવાડય 

વૃક્ષાિોપણ અને મફતમાાં બાિબકે્યુ. 

 ટેિામોટો પાકય, 9020 ચચાંગકુસી િોડ 

ક્રેરડટ વૅલી કન્ઝવેશન સાથનેી ભાગીદાિીમાાં મફત વકૃ્ષાિોપણ. 

 ક્લૅઇિપ્રવલે કન્ઝવેશન એરિયા, 8998 ક્લૅઇિપ્રવલે કન્ઝવેશન િોડ 

ટોિોન્ટો એન્ડ િીજીયન કન્ઝવેશન ઓથોરિટી સાથનેી ભાગીદાિીમાાં મફત વૃક્ષાિોપણ. 

શપ્રનવાિ, મ ે4 | સવાિ ે10 થી બપોિ ે1 વાગ્યા સધુી 

 વેલીબ્રૂક પાકય, 244 િેસ્ડ પ્રબ્રક ડ્રાઇવ  

ટોિોન્ટો એન્ડ િીજીયન કન્ઝવેશન ઓથોરિટી સાથનેી ભાગીદાિીમાાં વાર્ષયક સ્કાઉટ કમ્યુપ્રનટી વૃક્ષાિોપણ અન ેમફતમાાં બાિબેક્ય.ુ 

વૃક્ષાિોપણ કાયયક્રમો પૈકી એકમાાં નોંધણી કિાવવા, વેબસાઇટ www.brampton.ca/parks જુઓ. નોંધણી કિાવવાની છેલ્લી તાિીખ 

એપ્રિલ 25 છે. સહભાગીઓએ હવામાનન ેઅનુરૂપ પોશાક પહેિવો જોઇએ અને અાંગૂઠો ઢાંકાય તવેા શઝૂ પહેિવા જોઇએ. પાવડો અન ે

હાથમોજા પૂિા પાડવામાાં આવશ,ે પિાંતુ તે સીપ્રમત હોય છે. સહભાગીઓને તે પોતે લાવે ત ેમાટે િોત્સાપ્રહત કિવામાાં આવે છે જો શક્ય હોય. 

આયોજનો ચોક્કસ યોજાશ ેપછી ભલે વિસાદ થાય ક ેતડકો પડ.ે 

અથય ડ ે(પથૃ્વી રદવસ) પ્રવશ ે

અથય ડે નેટવકય અથય ડે 2020 સુધીમાાં 7.8 પ્રબપ્રલયન વૃક્ષોનુાં િોપણ કિવાનો હેત ુધિાવે છે - આ ગ્રહ (પથૃ્વી) પિ ેદિેક વ્યપ્રક્ત માટ ેએક વકૃ્ષ. 

સાંસ્થાના કહવેા િમાણે, 192 દેશોમાાં એક પ્રબપ્રલયન (અબજ) ઉપિાાંત લોકો અથય ડે િવૃપ્રિઓમાાં ભાગ લે છે, જે તને ેદુપ્રનયામાાં સૌથી મોટા 

પાયે થનાિી એક શહેિી િવૃપ્રિ બનાવશે. 

અવતિણ (ક્વૉટ): 

“આ કાઉપ્રન્સલની અગ્રતાઓ પૈકી એક અગ્રતા બ્રેમ્પટનન ેહરિયાળુ શહેિ બનાવવાની છે, અને આપણાાં સમુદાય સાથે િવૃિમય િહવેા અન ે

પયાયવિણલક્ષી સાંિક્ષણ પ્રવશ ેજાગરૂકતા ફેલાવવા અથય ડે એક ચરડયાતી તક છે. હુાં દિેક વ્યપ્રક્તન,ે ખાસ કિીને આપણાાં જુવાનોને, વધાિે સારાં 

ભપ્રવષ્ય બનાવવામાાં ભાગ લેવા િોત્સાપ્રહત કરાં છુાં. પયાયવિણલક્ષી પહેલો, જેમ ક ેવકૃ્ષાિોપણ, સાંિક્ષક અન ેસાંિક્ષણ િત્યે જવાબદાિી અને 

કરટબદ્ધતાની સમજને પાળવી-પોષવી.” 

      -     મેયિ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/parks&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C92045f11311b475c07a808d6beacf393%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636906048158394255&sdata=9FfSOhRnP0O86Ve/y4iXGN4XYEmXBDe7LjK
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.earthday.org&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C92045f11311b475c07a808d6beacf393%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636906048158404260&sdata=oVHl3Ts+caA/FDXABnmKVua3LvZG3yItStnOBOyF
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સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન પ્રવશે પ્રવષે વધુ માપ્રહતી માટે અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca અમને ફોલો કિો Twitterપિ, Facebook પિ, અન ેInstagram પિ. 

 

  

 
 
 
 
  

પ્રમરડયા સાંપકય: 

મોપ્રનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડયનેટિ, પ્રમરડયા એન્ડ કમ્યુપ્રનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

