ત્વરિત જાહેિાત માટે

સમગ્ર શહેિમાાં યોજાનાિા વૃક્ષાિોપણ કાયયક્રમોમાાં સહભાગી થઇને બ્રેમ્પટનને હરિયાળુ બનાવો
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (એપ્રિલ 11, 2019) – એપ્રિલ 22 નાાં િોજ અથય ડે 2019 ની ઉજવણીમાાં, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન આગામી
અઠવારડયાઓમાાં ચાિ સામુદાપ્રયક વૃક્ષાિોપણ કાયયક્રમોનુાં આયોજન કિી િહ્ુાં છે .
નીચેના આયોજનો થવાના છે .
શપ્રનવાિ, એપ્રિલ 27 | સવાિે 10 થી બપોિે 12 વાગ્યા સુધી


નોટયન પ્લેસ પાકય, 170 ક્લાકય બુલવ
ે ાડય
વૃક્ષાિોપણ અને મફતમાાં બાિબેક્યુ.



ટેિામોટો પાકય, 9020 ચચાંગકુસી િોડ
ક્રેરડટ વૅલી કન્ઝવેશન સાથેની ભાગીદાિીમાાં મફત વૃક્ષાિોપણ.



ક્લૅઇિપ્રવલે કન્ઝવેશન એરિયા, 8998 ક્લૅઇિપ્રવલે કન્ઝવેશન િોડ
ટોિોન્ટો એન્ડ િીજીયન કન્ઝવેશન ઓથોરિટી સાથેની ભાગીદાિીમાાં મફત વૃક્ષાિોપણ.

શપ્રનવાિ, મે 4 | સવાિે 10 થી બપોિે 1 વાગ્યા સુધી


વેલીબ્રૂક પાકય, 244 િેસ્ડ પ્રબ્રક ડ્રાઇવ
ટોિોન્ટો એન્ડ િીજીયન કન્ઝવેશન ઓથોરિટી સાથેની ભાગીદાિીમાાં વાર્ષયક સ્કાઉટ કમ્યુપ્રનટી વૃક્ષાિોપણ અને મફતમાાં બાિબેક્યુ.

વૃક્ષાિોપણ કાયયક્રમો પૈકી એકમાાં નોંધણી કિાવવા, વેબસાઇટ www.brampton.ca/parks જુ ઓ. નોંધણી કિાવવાની છે લ્લી તાિીખ
એપ્રિલ 25 છે . સહભાગીઓએ હવામાનને અનુરૂપ પોશાક પહેિવો જોઇએ અને અાંગૂઠો ઢાંકાય તેવા શૂઝ પહેિવા જોઇએ. પાવડો અને
હાથમોજા પૂિા પાડવામાાં આવશે, પિાંતુ તે સીપ્રમત હોય છે . સહભાગીઓને તે પોતે લાવે તે માટે િોત્સાપ્રહત કિવામાાં આવે છે જો શક્ય હોય.
આયોજનો ચોક્કસ યોજાશે પછી ભલે વિસાદ થાય કે તડકો પડે.
અથય ડે (પૃથ્વી રદવસ) પ્રવશે
અથય ડે નેટવકય અથય ડે 2020 સુધીમાાં 7.8 પ્રબપ્રલયન વૃક્ષોનુાં િોપણ કિવાનો હેતુ ધિાવે છે - આ ગ્રહ (પૃથ્વી) પિે દિેક વ્યપ્રક્ત માટે એક વૃક્ષ.
સાંસ્થાના કહેવા િમાણે, 192 દેશોમાાં એક પ્રબપ્રલયન (અબજ) ઉપિાાંત લોકો અથય ડે િવૃપ્રિઓમાાં ભાગ લે છે , જે તેને દુપ્રનયામાાં સૌથી મોટા
પાયે થનાિી એક શહેિી િવૃપ્રિ બનાવશે.
અવતિણ (ક્વૉટ):
“આ કાઉપ્રન્સલની અગ્રતાઓ પૈકી એક અગ્રતા બ્રેમ્પટનને હરિયાળુ શહેિ બનાવવાની છે , અને આપણાાં સમુદાય સાથે િવૃિમય િહેવા અને
પયાયવિણલક્ષી સાંિક્ષણ પ્રવશે જાગરૂકતા ફેલાવવા અથય ડે એક ચરડયાતી તક છે . હુ ાં દિેક વ્યપ્રક્તને, ખાસ કિીને આપણાાં જુ વાનોને, વધાિે સારાં
ભપ્રવષ્ય બનાવવામાાં ભાગ લેવા િોત્સાપ્રહત કરાં છુ ાં . પયાયવિણલક્ષી પહેલો, જે મ કે વૃક્ષાિોપણ, સાંિક્ષક અને સાંિક્ષણ િત્યે જવાબદાિી અને
કરટબદ્ધતાની સમજને પાળવી-પોષવી.”

-

મેયિ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown)

-30સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન પ્રવશે પ્રવષે વધુ માપ્રહતી માટે અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca અમને ફોલો કિો Twitterપિ, Facebook પિ, અને Instagram પિ.
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