
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

બ્રમે્પટન કાઉન્સિલ એસડોિીિ ઇકો પાકક સ્ટ્રટેજેી 

(બ્રમે્પટન કાઉન્સિલ ેઇકો પાકક વ્યહૂરચનાન ેિમર્કન આપયયું) 

 

બ્રેમ્પટન, ઓસટેરરયો (જાસયયઆરી 29, 2020) – આજે, બ્રેમ્પટન િીટી કાઉન્સિલે ગ્રીન િીટી (હરરયાળય શહેર) બનાવવા અન ેબ્રેમ્પટન માટ ે

ગ્રીન ફ્રમેવકકનયું (હરરયાળા માળખાનયું) અમલીકરણ કરવા બ્રેમ્પટન ઇકો પાકક સ્ટ્રટેેજીને િમર્કન આપીને એક નોંધપાત્ર પગલયું ભયયું. 

એક ઇકો પાકક ટકાઉ શહેરી અને કયદરતી/હરરયાળી જગ્યાઓના આુંતરરક જોડાણનયું નેટવકક હોય છે. બ્રેમ્પટન ઇકો પાકક સ્ટ્રેટેજી બ્રેમ્પટન ઇકો 

પાકકની રચનાની લાક્ષન્ણકતા દશાકવે છે અન ેતનેા અમલીકરણ માટ ેમાગકદશકન આપવા દરૂુંદેશીપણું, લક્ષ્યો અન ેકાયકવાહીઓ ન્નધાકરરત કર ેછે. 

આ વ્યૂહરચનાનો હેતય બ્રેમ્પટનના ઇકો પાકકનયું િુંરક્ષણ કરવાનો, તેન ેિહાયતા કરવાનો અને ન્વકિાવવા અજોડ િામાજીક તકો પૂરી પાડવાનો 

અન ેિામયદાન્યક ભાગીદારીઓ અને િુંરક્ષક બનાવવાનો છે. તે બ્રમે્પટનની કયદરતી િુંરચનાઓનયું િુંરક્ષણ, પયનઃપ્રાકૃન્તકરણ અન ેવૃન્ધધ કરવા પર 

પણ ધ્યાન કેન્સિત કર ેછે. 

બ્રેમ્પટનની 2,500 હેક્ટિકની નેચરલ હેરરટજે ન્િસ્ટ્ટમ (NHS) માુંર્ી મોટા ભાગની જગ્યા બ્રેમ્પટન ઇકો પાકકનો મયખ્ય આધાર બનશ.ે આ 

પાયામાુંર્ી, બ્રેમ્પટન ઇકો પાકકનયું ન્વસ્ટ્તરણ અને ઉત્ક્ાુંન્ત શરૂઆતમાું ઓળખી કાઢેલા હબ્િની આિપાિ ધ્યાન કેન્સિત કરશ,ે જયાું ઇકો 

સ્ટ્પેિ સ્ટ્ર્ાપીન ેયોગ્ય સ્ટ્ર્ળો જેમ ક ેઉદ્યાનો, NHS, સ્ટ્રીટસ્ટ્કપૅિ અન ેયયરટન્લટી કોરરડોિક ઇકો પાકકન ેઅનયરૂપ બનાવવામાું આવશ.ે િમય 

ન્વતવાની િાર્,ે આ પ્રયત્કનો િમગ્ર શહેરમાું ગ્રીન પાક્િકના નટેવકકમાું અન ેકયદરતી િુંિાધન અનામતમાું પરરણમશ.ે 

બ્રેમ્પટન ઇકો પાકક સ્ટ્રટેેજી ન્વશ ેવધય માન્હતી અહીં મેળવો, www.brampton.ca 

ઝડપી હકીકતો 

 બ્રેમ્પટન શહેર હાલમાું આશરે 2,500 હેક્ટિક જેટલો કયદરતી વારિો (નેચરલ હેરરટજે) જાળવ ેછે, જેમાુંર્ી મોટા ભાગની જગ્યા 

બ્રેમ્પટન ઇકો પાકકનો મયખ્ય આધાર છે. શહરેના હાલના ઉદ્યાનો વધારાની 1,100 હેક્ટિક જગ્યા આવરી લે છે, જેમાુંની અમયક 

જગ્યા બ્રમે્પટન ઇકો પાકકમાું િમાવી શકાય છે. 

 બ્રેમ્પટન ઇકો પાકક સ્ટ્રટેેજી કમકચારીગણન ેિીટી પાક્િક ન્િસ્ટ્ટમનયું આગળ મલૂયાુંકન કરવા િૂચવ ેછે જેર્ી હાલના અને ભાન્વ બ્રમે્પટન 

પાક્િકમાું ઇકો સ્ટ્પિેીિને વ્યૂહાત્કમક રીતે ન્વસ્ટ્તારવાની યોજના ઓળખી શકાય. 

 બ્રેમ્પટન ઇકો પાકક િમયદાયન ેપાણી શયન્ધધકરણ, ઉષ્ણતામાન ઉપશમન અન ેસ્ટ્ટોમકવોટર રનઓફ (વરિાદી પાણી વહી જવાનયું) 

ઘટાડવયું જેવી મહત્કવની િવેાઓ પરૂી પાડવાની િુંભાવના ધરાવે છે. આનાર્ી ન કવેળ આર્ર્કક બચતો ર્શ,ે પરુંતય બદલાતા 

વાતાવરણમાું શહેરી ન્સ્ટ્ર્ન્તસ્ટ્ર્ાપકતામાું પણ વધારો ર્શ.ે  

 બ્રેમ્પટન ઇકો પાકક સ્ટ્રટેેજી શહેરની કાયકનીન્તઓ, વ્યૂહરચનાઓ અને કાયક્મોના હયાત માળખાન ેન્વકિાવે છે જેમાું િામેલ છે, 

બ્રેમ્પટન 2040 પલાન, બ્રેમ્પટન ગ્રો ગ્રીન એસવાયરમેસટલ માસ્ટ્ટર પલાન, પાક્િક એસડ રરર્એશન માસ્ટ્ટર પલાન, કયદરતી વારિો 

િુંબુંન્ધત પયાકવરણલક્ષી િુંચાલન વ્યૂહરચના, શહેરી જુંગલ િુંચાલન યોજના અને બ્રમે્પટનમાું લાખો વકૃ્ષોનો કાયક્મ. 

http://www.brampton.ca/


 

 

ક્વૉટ્િ (અવતરણો) 

“કાઉન્સિલ એક ગ્રીન િીટી બનાવવાનયું ચાલય રાખવા કરટબધધ છે, અને બ્રમે્પટન ઇકો પાકક સ્ટ્રટેેજી આપણાું કાયમી પ્રવાિમાું અસય એક 

િીમાન્ચહ્ન ન્ચન્હ્નત કર ેછે. હય ું ન્વસ્ટ્તૃત, એકબીજા િાર્ે જોડાયેલયું બ્રમે્પટન ઇકો પાકક આપણાું શહરેન ેપૂરા પાડ ેતવેા ઘણાું િામાજીક અને 

પયાકવરણલક્ષી લાભો મેળવવા આશાવાદી છય ું . 

-        મેયર પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown), િીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“ગયા વર્ષ,ે બ્રેમ્પટન વાતાવરણમાું કટોકટીની ઘોર્ષણા કરવામાું 35 અસય િમયદાયો િાર્ે જોડાયયું. આપણું લક્ષ્ય વર્ષક 2050 િયધીમાું બ્રેમ્પટનમાું 

ગ્રીનહાઉિ ગેિ ઉત્કિજકનમાું 80% જેટલો ઘટાડો લાવવાનયું છે, અને બ્રમે્પટન ઇકો પાકક સ્ટ્રટેેજીને િમર્કન આપવયું એ તે લક્ષ્ય તરફ વળવાનયું 

અસય એક પગલયું છે. આ બ્રમે્પટનની હરરયાળી જગ્યાઓનયું િુંરક્ષણ, િહાયતા કરવા અન ેતેન ેન્વકિાવવા િામયદાન્યક ભાગીદારીઓ અને િુંરક્ષક 

બનાવવા માટે એક ચરડયાતી પહેલ છે.” 

-        પૉલ ન્વિેંટ (Paul Vicente), પ્રાદેન્શક કાઉન્સિલર અન ેઅધ્યક્ષ, પન્બ્લક વક્િક એસડ એસજીનીયરરુંગ, િીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“મુંજૂર ઇકો પાકક સ્ટ્રેટેજી િીટી કમકચારીઓને ગ્રીન િીટી બનવાની કાઉન્સિલની અગ્રતા આગળ વધારવાનયું ચાલય રાખવા દેશે, એકબીજા િાર્ે 

જોડાયેલા ઉદ્યાનોનયું નેટવકક બનાવવા બ્રમે્પટનની શહેરી અન ેકયદરતી જગ્યાઓને ન્વસ્ટ્તારશે જે આપણાું શહેરની કયદરતી િુંરચનાઓનયું િુંરક્ષણ, 

પયનઃપ્રાકૃન્તકરણ અને વૃન્ધધ કરશ.ે” 

-        ડેન્વડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડન્મન્નસ્ટ્રેરટવ ઓરફિર, િીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 
 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ  

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

