
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

 

બ્રમે્પટન ક્રિએટ્સ મોર સસ્ટઇેનબેલ નબેરહૂડ્સ (બ્રમે્પટન વધાર ેસ્સ્િરતાભર્યું પાડોશ બનાવે છે) 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેક્રરર્ો (ફબે્રયઆરી 17, 2021) – આજે, બ્રેમ્પટન સીટી કાઉસ્ન્સલ ેબ્રમેલીના K, E અને F સ્વભાગો માટ ેબ્રેમલી સસ્ટેઇનેબલ 

નેબરહૂડ એક્શન પ્લાન (SNAP - સ્સ્િરતાભરી પાડોશ કામગીરી ર્ોજના)ન ેમંજૂરી આપી.  

 

બ્રેમલી SNAP K, E અન ેF સ્વભાગો માટે શે્રણીબદ્ધ કામગીરીઓ કરવાની ભલામણ કર ેછે જેનો હેતય ઇકો સ્પેસ અન ેહક્રરર્ાળી 

માળખાગત સગવડો, એક સયરસ્િત અને સક્રિર્ પક્રરવહન નેટવકક, સામયદાસ્ર્ક અન ેખાનગી બગીચાઓ, ઘર અન ેઇમારતની કાર્કિમતા ધરાવતય ં

આરોગ્ર્પ્રદ સ્િાસ્નક ખાદ્ય તંત્ર, વાસ્ણજ્ર્ક અન ેસંસ્િાકીર્ સ્મલકતો, અને સામયદાસ્ર્ક સ્સ્િસ્તસ્િાપકતા માટ ેહક્રરર્ાળી પહેલોનય ંસંર્યક્ત તંત્ર 

બનાવવાનો છે.  

 

SNAPs સીટીના કમ્ર્યસ્નટી એનર્જી એન્ડ એસ્મશન્સ ક્રરડક્શન પ્લાન (CEERP) ન ેઆગળ ધપાવે છે. CEERP એક માગકરેખા બનાવે છે 

જેનાિી ઊર્જક કાર્કિમતામા ંસયધારો આવશે, ગ્રીન હાઉસ ગેસ ઉત્સજકન ઘટશે, આર્િકક લાભ િશે, ઊર્જક સયરિાની ખાતરી િશે, અને આબોહવા 

ફેરફાર સામ ેબ્રેમ્પટનની સ્સ્િસ્તસ્િાપકતા વધશે. 

 

કામગીરી ર્ોજનાનો સપંૂણક અહવેાલ અહીં ઉપલબ્ધ છે.  

 

બકેગ્રાઉન્ડ (પશ્ચાદભ)ૂ 

સસ્ટેઇનબેલ નેબરહૂડ એક્શન પાડોશના માપદંડ પર ધ્ર્ાન કેસ્ન્િત કરતી સ્સ્િરતાભરી શહરેી નવીકરણ અન ેઆબોહવા કામગીરી માટ ેનવીન, 

સહર્ોગી મોડેલ છે. પસંદ કરેલા પાડોશ માટે કસ્ટમાઇઝ્ડ એક્શન પ્લાનિી માગકદર્શકત, આ પ્રોગ્રામ સામયદાસ્ર્ક જરૂક્રરર્ાતો સાિે મ્ર્યસ્નસ્સપલ 

સ્સ્િરતા અગ્રતાઓને અનયરૂપ હોર્ છે, એકીકૃત ક્રરટ્રોક્રફટ ઉકેલોને ઓળખ ેછે, અન ેર્જહેર સંસ્િાઓ, સામયદાસ્ર્ક સંસ્િાઓ, ધધંાઓ, અન ે

રહેવાસીઓ વચ્ચનેી ભાગીદારીઓને પ્રોત્સાસ્હત કર ેછે. પક્રરણામ સ્વરૂપે, SNAPs કાર્કિમની કાર્કિમતાઓ સ્વતક્રરત કરવામાં, રહવેાસીઓનયં 

સશસ્ક્તકરણ કરવામા,ં અન ેનવી શોધ પ્રદર્શકત કરવામાં મદદ કરે છે. 

 

શરૂઆતમાં ટોરોન્ટો એન્ડ રીજીર્ન કન્ઝવેશન ઓિોક્રરટી (TRCA) દ્વારા સ્વકસ્સત, સમગ્ર ઓન્ટેક્રરર્ોમાં ડઝનબંધી SNAPs છે, જેમાિંી 

ત્રણ હવ ેબ્રેમ્પટન - બ્રેમલી SNAP, કાઉન્ટી કોટક SNAP અન ેફ્લેચસક િીક SNAP મા ંસ્સ્િત છે. 

 

કડીઓ (લલકં્સ) 

• સસ્ટેઇનબેલ નેબરહૂડ એક્શન પ્લાન્સ (SNAPs) 

• બ્રેમલી SNAP 

• કાઉન્ટી કોટક SNAP 

• ફ્લૅચર’સ િીક SNAP 

• કમ્ર્યસ્નટી એનર્જી એન્ડ એસ્મશન્સ ક્રરડક્શન પ્લાન (CEERP) 

 

https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Sustainable-Community-Program.aspx
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/county-court-snap/
https://cvc.ca/your-land-water/fletchers-creek-snap/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#%3a~%3atext=Brampton%27s%20Community%20Energy%20and%20Emissions%2cwith%20its%20associated%20social%20benefits.


 

 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

 

“બ્રેમ્પટન એક હક્રરર્ાળય શહેર છે, આબોહવામા ંફેરફારો પર ખરેખરો પ્રભાવ પાડવા, અને પોતાના રહવેાસીઓ માટ ેવધારે હક્રરર્ાળી 

જીવનશૈલીન ેપ્રોત્સાસ્હત કરવા વધાર ેસ્સ્િરતાભર્યું પાડોશ બનાવે છે. અમ ેબ્રેમલી SNAP મારફત ેબ્રેમલીના K, E અન ેF સ્વભાગોમાં સ્સ્િર 

ફેરફાર કરવા ટોરોન્ટો એન્ડ રીજીર્ન કન્ઝવેશન ઓિોક્રરટી, રીજીર્ન ઓફ પીલ અને હલે્ધી કમ્ર્યસ્નટીસ ઇસ્નસ્શએક્રટવમાંના અમારા ભાગીદારો 

સાિે કાર્કરત છીએ.” 

- પૅક્રટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેર્ર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“બ્રેમલી SNAP, વૈસ્શ્વક આબોહવા ફેરફારમાં આપણો ફાળો ઘટાડવા અન ેવધારે સારં ભસ્વષ્ર્ બનાવવા આપણા ંકમ્ર્યસ્નટી એનર્જી એન્ડ 

એસ્મશન્સ ક્રરડક્શન પ્લાનન ેઆગળ ધપાવ ેછે. અમ ેવર્ક 2050 સયધીમાં બ્રમે્પટનમાં ઉત્સર્જીત િતય ંગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સજકન 80 ટકા જેટલય ં

ઘટાડવાના પ્રવાસમા ંછીએ.” 

- પૉલ સ્વસેંટ ે(Paul Vicente), પસ્બ્લક વક્સક એન્ડ એન્જીનીર્રરંગ; પ્રાદેસ્શક કાઉસ્ન્સલર, વોડ્સક 1 અન ે5, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન  

 

“બ્રેમલી SNAP વોડ્સક 7 અને 8 માટે સ્સ્િરતામા ંસીમાસ્ચહ્નરૂપ છે. સમયદાર્ની જરૂક્રરર્ાતોને પ્રસ્તલબંસ્બત કરવા આપણાં સમયદાર્ અને 

સ્હતધારકો સાિ ેકામગીરી ર્ોજનાની સસ્હર્ારી ક્રડઝાઇન કરવામા ંઆવી હતી. આ ર્ોજના માટ ેસામયદાસ્ર્ક પ્રવૃસ્િ માગકમાંના દરેક પગલ ે

અગ્રતા ધરાવે છે.”    

- શર્મકન સ્વસ્લર્મ્સ (Charmaine Williams), સીટી કાઉસ્ન્સલર, વોડ્સક 7 અન ે8, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન  

 

“બ્રેમલી 1960 ના ંદાર્કાિી કનેેડાના પ્રિમ આર્ોજનબદ્ધ સટેેલાઇટ શહેર તરીક,ે બ્રમે્પટનમાં અજોડ ઇસ્તહાસ અન ેઓળખ ધરાવે છે. આ 

સયધારાઓ બ્રેમલી રહેવાસીઓને સેવા આપવા, અન ેK, E અને F સ્વભાગોન ેસૌ માટે વધાર ેતંદયરસ્ત અન ેવધારે કાર્મી બનાવવા રચવામાં 

આવ્ર્ા છે.” 

- પૅટ ફોર્ટકની (Pat Fortini), ઉપ-પ્રમયખ, પસ્બ્લક વક્સક એન્ડ એન્જીનીર્રરંગ; પ્રાદેસ્શક કાઉસ્ન્સલર, વોડ્સક 7 અન ે8, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

 

“સીટી કમકચારીઓ બ્રમેલી SNAP મારફત ેસ્સ્િરતાભર્ો ફેરફાર કરવા સમર્પકત છે. બ્રેમ્પટનનો ત્રીજો SNAP બનાવવામા ંપોતાનો ભાગ 

ભજવવા બદલ અમારા ભાગીદારો, સામયદાસ્ર્ક સભ્ર્ો અને સ્હતધારકોનો આભાર. અમ ેતેનયં અમલીકરણ કરવાની આશા રાખીએ છીએ.” 

- ડેસ્વડ બાક્રરક (David Barrick), ચીફ એડસ્મસ્નસ્ટ્રેક્રટવ ઓક્રફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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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. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે 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, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 
વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

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

