
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

બ્રમૅ્પટન જાિી કિ ેછે અદ્યતન કિલે પર્ાાવિણ માસ્ટિ પ્લાન 

 

પ્લાનમાાં હશ ેબ્રમૅ્પટન માટ ેટકાઉપણા અન ે હવામાન પરિવતાન   

અાંગનેી આશિ ે60 ઉચ્ચ-પ્રભાવ રિર્ાઓ. 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિર્ો (25 માચા 2021) – માચા 24ના િોજ, બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉન્ન્સલ ેસવાાનમુતેગ્રીન ન્સટી બનવાની પોતાની 

પ્રન્તબદ્ધતાના જવાબરૂપે બ્રૅમ્પટન ગો ગ્રીન ઇન્વાર્િન્મન્ટલ માસ્ટિ પ્લાન (EMP),અદ્યતન કિવાની માંજૂિી આપી હતી..   

 

આ મધ્ર્વતી દસ્તાવજેને અદ્યતન કિવુાં સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની પર્ાાવિણીર્ સફળતાઓને ભાિપૂવાક દશાાવે છે કે કવેી િીતે પર્ાાવિણીર્ 

અગ્રીમતાઓ 2014માાં પ્રથમ વખત જાિી થર્ેલ EMP થી અત્ર્ાિ સુધીમાાં તેનો ન્વકાસ થર્ો, અને તનેાથી ફિી તાજો થર્ેલ એક્શન પ્લાન આ 

લક્ષ્ર્ોને પણૂા કિવા માટે પૂિો પડાશે. એક્શન પ્લાનમાાં 60 ઉચ્ચ પ્રભાવ ધિાવતી રિર્ાઓ સમારે્લ છે જે આગામી દાર્કામાાં શહેિન ેવધુ હરિત 

બનાવવાનો માગા દશાાવે છે અન ેબ્રૅમ્પટનના સમાજને ન્નિોગી, ન્સ્થન્તસ્થાપક અન ેપર્ાાવિણીર્ િીતે ટકાઉ બનવા માટે ગન્ત પ્રદાન કિશે. 

 

આ રિર્ાઓમાાં સામેલ છે કમ્ર્ુન્નટી ગાડાન્સ પ્રોગ્રામ, જે બી ન્સટી (Bee City) તિીકે ન્નરુ્ક્ત થવાનુાં લક્ષ્ર્ સેવ ેછે, ક્લાઇમટે ચને્જ અડપે્ટેશન 

પ્લાન પ્રસ્થાન્પત કિવો, અન ેન્સટીની ફેન્સન્લટીઓ માટ ેજલ કાર્ાક્ષમતાની વ્રુ્હિચનાઓનુાં સજાન કિવુાં. 

 

જે પાર્ારૂપ કાર્ા થઈ જ િહ્ુાં છે તનેા જવાબરૂપ ેન્સટી અને તેમના ભાગીદાિો ન્નવાસીઓન ેન્શન્ક્ષત અન ેિોમાાંન્ચત કિવાનુાં ચાલુ િાખશ ેતેમજ 

િહેવાસીઓ, વ્ર્વસાર્ો અન ેસામાન્જક સાંગઠનોનુાં સશન્ક્તકિણ કિશે જેથી તેઓ હવામાન પરિવતાન અને પર્ાાવિણીર્ ટકાઉક્ષમતા પિ પગલાાં 

લઈ શક.ે  

 

પષૃ્ઠભ ૂ

 

આખા સમાજ ફિતે પર્ાાવિણીર્ ટકાઉક્ષમતા આાંતરિક િીતે સધુાિવા માટ ેબ્રૅમ્પટન ગો ગ્રીન EMP ન્સટીની ભાન્વ ર્ોજના છે. EMP જે 

પ્રથમ વખત 2014માાં જાિી થર્ુાં તે દૂિદ્રન્િ, માગાદશાક ન્સદ્ધાાંતો, ધ્રે્ર્ો અને વધ ુટકાઉ ભન્વષ્ર્ માટેની રિર્ાઓ અન ેપ્રગન્તનુાં વહન કિવા અન ે

મૂલવવા માટ ેકામગીિીના મેરિક્સ અન ેલક્ષ્ર્ોની રૂપિેખા આપ ેછે. 

 

EMP ન્સટીની અનેક ર્ોજનાઓ, નીન્તઓ, પરિર્ોજનાઓ અન ેપ્રણાન્લઓ માટ ેઉત્પ્રેિક પુિવાિ થર્ુાં છે જે બ્રૅમ્પટનની પર્ાાવિણીર્ 

કામગીિીને, જીવન ગણુવત્તાન ેસુધાિી િહ્ુાં છે અને ગ્રેટિ ટોિોન્ટો તેમજ હેન્મલ્ટન ક્ષતે્રમાાં ન્સટીન ેપર્ાાવિણીર્ અગ્રણી તિીકે સ્થાન્પત કિવામાાં 

મદદરૂપ િહ્ુાં છે. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx#:~:text=%E2%80%8BBrampton%20is%20a%20Green,and%20the%20urban%20tree%20canopy.
http://www.brampton.ca/emp


 

 

સવુાક્ર્ો 

 

"બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉન્ન્સલે સવાાનમુતે નવો બ્રમૅ્પટન ગો ગ્રીન એન્વાર્િોમેન્ટલ માસ્ટિ પ્લાનને માંજૂિી આપી છે. બ્રમૅ્પટન એક હરિત શહિે છે 

અન ેઅમે તે સુન્નન્ચચત કિવા સમર્પાત છીએ કે અમ ેજે પણ કિીશુાં તમેાાં ટમા ઓફ ન્સટી કાઉન્ન્સલ પ્રાર્ોરિટી પ્રન્તબબાંન્બત થાર્. અદ્યતન કિેલ 

પ્લાન એક ચાવીરૂપ દસ્તાવજે છે જે વ્રુ્હાત્મક િીતે આગામી દાર્કામાાં બ્રમૅ્પટનમાાં ટકાઉક્ષમતાન ેઆગળ ધપાવશ.ે" 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેર્િ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"નવા બ્રમૅ્પટન ગો ગ્રીન એન્વાર્િોમેન્ટલ માસ્ટિ પ્લાનને માંજૂિી આપતા અમને ગૌિવની લાગણી થાર્ છે. બ્રમૅ્પટન માટ ેવધુ ટકાઉ ભન્વષ્ર્ 

સુન્નન્ચચત કિવા માટનેી આ એક રિર્ાલક્ષી ર્ોજના છે જેના 60 ઉચ્ચ પ્રભાવ ધિાવતા મદુ્દાઓમાાં કોપોિેટ (ન્સટી) અન ેસામાન્જક 

અવલોકનની બાિી સમારે્લી છે. હુાં આ નવા પ્લાનનુાં અન્વેષણ કિવા બધાાંને ન્નમાંન્ત્રત કરાં છુાં." 

- પૉલ ન્વસેન્ટ, પ્રમુખ, પન્લલક વક્સા એન્દ એન્ન્જન્નઅરિાંગ; રિજનલ કાઉન્ન્સલિ, વૉડા 1અન ે5, ન્સટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

“2050 સધુીમાાં અમે બ્રમૅ્પટનમાાં ગ્રીનહાઉસ ઇમેશનો 80 ટકા જેટલા ઘટાદવાના માગે છીએ અને અદ્યતન કિેલ બ્રૅમ્પટન ગો ગ્રીન 

એન્વાર્િોમેન્ટલ માસ્ટિ પ્લાન આ ધ્રે્ર્ને મદદરૂપ થશ.ે સમાજમાાં વાસ્તન્વક પરિવતાન આણવા અને વધુ સારાં ભન્વષ્ર્ બનાવવા માટે અમાિી 

પાસે પ્રભાવી ર્ોજનાઓ છે." 

- ડુગ ન્વ્હલાન્સ, ન્સટી કાઉન્ન્સલિ, વૉડા 2 અને 6, સભ્ર્, એનવાર્નામેન્ટ એડવાર્ઝિી કન્મટી; સભ્ર્, CEERP કમ્ર્ુન્નટી ટાસ્ક 

ફોસા, ન્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"અદ્યતન કિેલ બ્રૅમ્પટન ગો ગ્રીન એન્વાર્િોમેન્ટલ માસ્ટિ પ્લાન માિફતે ન્સટીના કમાચાિીઓ ટકાઉ પરિવતાન લાવવા સમર્પાત છે. આ 

મહત્ત્વના એક્શન પ્લાનનો અમલ કિવા માટે અમ ેઅમાિા ભાગીદાિો અને ન્હસ્સાધાિકો સાથ ેમળીને કાર્ા કિવાનુાં ચાલુાં િાખીશુાં." 

- ડેન્વડ બારિક, ચીફ એડન્મન્નસ્િેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), ન્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી ન્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્ર્વસાર્ો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદા છે લોકો. અમન ેઊજાા મળ ેછે અમાિા ન્વન્વધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કષાણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકન્નકી અન ેપર્ાાવિણીર્ નન્વનતા તિફ દોિી જતી ર્ાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ન્નિોગી શહેિના ન્વકાસ માટે છે જે સુિન્ક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોર્. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 
ન્મરડર્ા સાંપકા : 

મોન્નકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડાનેટિ, ન્મરડર્ા એન્ડ કમ્ર્ુન્નટી એંગેજમેન્ટ  

વ્ર્ૂહાત્મક સાંવાદ   

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

