
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

દસ લાખ વકૃ્ષોનો કાર્યક્રમ (One Million Trees Program): 2020માાં આખા બ્રમૅ્પટનમાાં 50,000 નવા વકૃ્ષો િોપાશ ે

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિર્ો (19 ફેબ્રુઆિી 2020) – આજે બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉન્ન્સલ ેદિ વર્ષ ેદસ લાખ વકૃ્ષોનો કાર્યક્રમ (One Million Trees 

Program) અન્વરે્ શહેિમાાં 50,000 નવા વકૃ્ષોના િોપવા અનમુોદન આપર્ુાં હતુાં. આબોહવા પરિવતયનના ખતિાન ેપહોંચી વળવા માટ ેઆ 

બીજુાં મોટુાં પગલુાં છે 

 

2050 સુધીમાાં શહિેમાાં 80 ટકા જેટલા ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સજયન ઘટાડવાના લક્ષ્ર્ન ેપહોંચી વળવા માટ ે2019માાં કાઉન્ન્સલ ેસવયસાંમન્તથી 

આબોહવા કટોકટી જાહેિ કિી હતી. 

 

છેલ્લા પાાંચ વર્ષયમાાં, ન્સટી અન ે– સાંિક્ષણ અન્ધકાિીઓ, રિજન ઓફ પીલ, શાળા માંડળો અન ેન્વકાસશીલ ઉદ્યોગો સન્હત તેમના ભાન્ગદાિોએ 

– બ્રૅમ્પટનમાાં પ્રત્રે્ક વર્ષ ેસિેિાશ 43,000 વકૃ્ષો વાવ્ર્ા છે. વર્ષ ેઓછામાાં ઓછા 7,000 વકૃ્ષોના વાવતેિના વધાિા સાથે હવ ેન્સટી 2040 

ન્વઝનના લક્ષ્ર્ સુધી પહોંચવાની અણીએ છે જ્ર્ાિે તે 2040 સુધીમાાં દસ લાખ વકૃ્ષોનુાં લક્ષ્ર્ ન્સદ્ધ 

કિશ.ે                                                            

 

આબોહવા પરિવતયનના ઘટાડા અન ેઅનુકૂલનમાાં, શહેિી ન્વસ્તાિોમાાં વન ઊભુાં કિવામાાં અન ેજાહેિ આિોગ્ર્ન ેસમથયન આપીન ેસ્થળોને વધ ુ

સુાંદિ બનાવવામાાં વૃક્ષોની ભૂન્મકા અગત્ર્ની છે. વન ન્મન્લર્ન ટ્રીઝ પ્રોગ્રામ વધ ુવકૃ્ષો વાવશ,ે ખાસ કિીન ેમાગો પિ, સાવયજન્નક ઉદ્યાનોમાાં, 

અન ેહાલના િહેવાસી ન્વસ્તાિોમાાં આવેલ ન્સટીની માન્લકીની જમીનો પિ તેમજ વ્ર્ાપારિક/ઔદ્યોન્ગક જમીનો પિ જેથી લીલોતિી વધ ેઅન ે

ઇકોન્સસ્ટમની સેવાઓનુાં પ્રદાન વધે.  

 

ન્સટી ન્સ્થિતા અાંગ ેપ્રન્તબદ્ધ છે અન ેઆ પ્રર્ાસોથી ગ્રીન ન્સટી ઊભુાં કિવામાાં ર્ોગદાન મળે છે જે ટમય ઓફ કાઉન્ન્સલની અગ્રીમતા છે.  

 

હરકકતોનો ટૂાંકસાિ: 

 બ્રૅમ્પટનમાાં હાલમાાં આશિે 3.6 ન્મન્લર્ન એટલેક ેછત્રીસ લાખ વકૃ્ષો છે જે કુલ અવિારે્લ ભૂન્મના 18 ટકા થાર્ છે. 

 વન ન્મન્લર્ન ટ્રીઝ પ્રોગ્રામ ભૂન્મમાાં નવા વકૃ્ષોન ેપલ્લન્વત કિવા પિ ધ્ર્ાન કેન્ન્િત કિ ેછે. 2040 સુધીમાાં દસ લાખ વકૃ્ષો હાાંસલ 

કિવા માટ ેવાર્ર્ષયક ધોિણ ે7,000 વધાિાના વકૃ્ષો િોપવાની આવશ્ર્કતા િહેશે. 

 ઇન્વને્ટિીની પ્રરક્રર્ા, પ્રચાલન, જાળવણી અન ેશહેિી જાંગલની દેખિેખન ેન્સટીનો અબયન ફોિેસ્ટ મેનજેમેન્ટ પલાન સાંબોન્ધત કિશ,ે 

જેનો હાલમાાં ન્વકાસ કિવામાાં આવી િહ્યો છે. 



 

 

 

અવતિણો 

"બ્રૅમ્પટનન ેગ્રીન ન્સટી બનાવવા તિફ આ બીજુાં િોમાાંચક પગલુાં છે તેમ કહી શકાર્ અન ેન્સટી આબોહવા પરિવતયનના પડકાિન ેજવાબ આપવા 

પોતાની ફિજ બિાબિ બજાવી િહી છે. ગ્લોબલ કવેનન્ટ ઓફ મેરે્સય ફોિ ક્લાઇમેટ એન્ડ એનર્જીના સદસ્ર્ તિીક ેઆશા સેવુાં છુાં કે આ વર્ષ ેઆ 

સાહન્સક અન ેપડકાિરૂપ વ્રુ્હનો અમલ થશ ેઅન ેસાથે જ આના કિતા વધ ુપર્ાયવિણ માટ ેઅનુકૂળ પહેલો ભન્વષ્ર્માાં આવશ.ે 

– પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેર્િ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

“2050 સુધીમાાં બ્રૅમ્પટનમાાં ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સજયનો 80 ટકા જેટલા ઘટાડવાનુાં અમારાં લક્ષ્ર્ છે જે મોટો પડકાિ છે પિાંતુ આપણ ેબધાાં 

આપણા સમાજના ભાન્ગદાિો અન ેદસ લાખ વકૃ્ષોનો કાર્યક્રમ (One Million Trees Program) જેવી પહેલોથી તે હાાંસલ કિી શકીશુાં." 

-પૉલ ન્વસને્ટ, િીજનલ કાઉન્ન્સલિ વૉડય 1અન ે5 અન ેપન્લલક વક્સય એન્ડ એન્ન્જન્નર્રિાંગ, ન્સટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમુખ 

 

"બ્રૅમ્પટન ખાતે કેટલીક આશ્ચર્યજનક હરિત જગ્ર્ાઓ છે અન ેદસ લાખ વકૃ્ષોનો કાર્યક્રમ (One Million Trees Program) એક િોમાાંચક 

પહેલ છે જે ભાગીદાિીઓ માિફત ેઆપણા સમર્પયત કમયચાિીગણન ેકાઉન્ન્સલની ગ્રીન ન્સટી બનાવવાની અન્ગ્રમતા આગળ ધપાવવાનુાં ચાલુાં 

િાખશ ેજેથી આપણાાં િહેવાસીઓન ેમાણવા માટ ેહજુાં પણ વધ ુમાત્રામાાં વૃક્ષનુાં આવિણ સર્જી શકાર્.  

– ડેન્વડ બારિક, ચીફ એડન્મન્નસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), ન્સટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી ન્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્ર્વસાર્ો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદય છે લોકો. 

અમન ેઊજાય મળ ેછે અમાિા ન્વન્વધ સમાજોમાાંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકર્ષયણનુાં કેન્િ છીએ અન ેઅમ ેતકન્નકી અન ેપર્ાયવિણીર્ નન્વનતા તિફ દોિી જતી ર્ાત્રાનુાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ન્નિોગી શહેિના ન્વકાસ માટે છે જે સુિન્ક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોર્. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 
ન્મરડર્ા સાંપકય : 

મોન્નકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડયનેટિ, ન્મરડર્ા એન્ડ કમ્ર્ુન્નટી એંગેજમેન્ટ  

વ્ર્ૂહાત્મક સાંવાદ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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