
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

તમ ેઆના પિ વવશ્વાસ કિો તો સારૂ! 

(You better BEElieve it!) 

બ્રમૅ્પટન સત્તાવાિ િીત ેપ્રાપ્ત કિ ેછે બી વસટી (મધમાખીન ું શહિે)ન ું પદ 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (16 જૂન 2021) – બી વસટી કૅનેડા દ્વાિા બ્રમૅ્પટનને સત્તાવાિ િીતે તેમના સૌથી નવીન બી વસટીન ું વબરૂદ આપવામાું 

આવય ું. 

એક નામોલ્લેવખત બી વસટી તિીક ેસીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન મધમાખીઓ અન ેપતુંવિયા સવહતના પિાિનયન કિતા કીટકોની સ િક્ષા માટ ે

પ્રવતબદ્ધતા દશાાવે છે. આમાું સામેલ છે હાલના પિિાનયન કિતા કીટકોના (પરાગ રજકો) રહવેાની જગ્યાઓન ું સજાન અન ેજાળવણી, 

િહેવાસીઓન ેપિાિનયન કિનાિ કીટકો વવશે જાણકાિી આપવી, અને આુંતિિાષ્ટ્રીય પોવલનટેિ વીક (જ ન 21-27) દિવમયાન પિાિનયન કિનાિ 

કીટકોન ેવધાવી લેવા. 

બી વસટીન ું વબરૂદ વસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન માટે વસટીના ક દિતી વાિસા પ્રણાવલને સ િવક્ષત િાખવા અને વધાિવા માટ ેતેમના પ્રયાસોને બળ આપવા 

અન ેતેન ેપ્રોત્સાવહત કિવાની એક તક િણી શકાય. વસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન કૅનડેા ફિતેની 50 સ ધિાઇઓ સાથે જોડાય છે જેમણે આ વબરૂદ 

હાુંસલ કય ું છે. 

બ્રૅમ્પટનના બી વસટીના વબરૂદને આ સ ુંસ્થાઓન ું સમથાન પ્રાપ્ત છે બ્રૅમ્પટન ગ્રો ગ્રીન ઇન્વાયિન્મન્ટલ માસ્ટિ પ્લાન (Brampton 

Grow Green Environmental Master Plan), પાર્કસા એન્ડ રિરિએશન માસ્ટિ પ્લાન (Parks and Recreation Master 

Plan), નેચિલ હેરિટજે એન્ડ ઇન્વાયિન્મન્ટલ મનેજેમને્ટ સ્રટેેજી (Natural Heritage and Environmental Management 

Strategy) (NHEMS) અન ેબ્રૅમ્પટન ઇકો પાકા સ્રટેેજી (Brampton Eco Park Strategy). 

આુંકડા શ ું કહ ેછે 

• હાલમાું વસટી 17 સમર્પાત પોવલનેટિ (પિાિનયન કિતા કીટકો) બડે્સ અને 706 આખ ું વર્ા ટકી િહતેા બેડ્સ જાળવે છે જે 

પિાિનયન કિતા કીટકોને મદદ કિ ેછે. 

• 2002થી અત્યાિ સ ધી  બ્રૅમ્પટન વૅવલ એન્ડ પાર્કસા નૅચિલાઇઝેશન પ્રોગ્રામ (Brampton Valley and Parks 

Naturalization Program) એ 220 હેર્કટિ કિતા વધ  ભૂવમ ક દિતીકૃત કિી અને પિાિ િજકો માટે ખોિાક અને િહેઠાણ 

પૂિો પાડતા ઝાડવા અન ેવૃક્ષો અને મૂળ બીજના વમશ્રણનો ઉપયોિ કયો છે. 

• 2018થી અત્યાિ સ ધી  ડોન્ટ મો, લેટ ઇટ ગ્રો પ્રોગ્રામ (Don’t Mow, Let it Grow Program) દ્વાિા 21 હેર્કટિ ટફા ઘાસ 

ઘાસના મેદાન અન ેપિાિ િજક ઉદ્યાનોમાું રૂપાુંતરિત થયા છે. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Protecting_Natural_Heritage.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Protecting_Natural_Heritage.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Brampton%20Eco%20Park.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Valley-Renaturalization.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Valley-Renaturalization.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Dont-Mow-Let-It-Grow.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Documents/Brochure_Meadows.pdf


 

 

ઇન્ટિનશૅ્નલ પોવલનટેિ વીક (જ ન 21-27) 

જ ન 21-27 પોવલનેટિ સપ્તાહ છે! અમાિી સાથે વર્ચય ાઅલ માધ્યમ પિ થતી પ્રવૃવત્તઓમાું જોડાઓ, જેમાું સમાવેશ થાય છે પોવલનેટિના થીમ 

ધિાવતા રઝેિ હન્ટ જેમાું ઇનામો છે, ડાઉનલોડ કિી શકાય એવા િુંિ ભિવા માટેના પાના છે, શોધ ચલાવી શકાય એવા સુંસાધનો અન ેતથ્યો 

અન ેબીજ ું ઘણું બધ ું છે. વવિતો માટ ેwww.brampton.ca/pollinators ની મ લાકાત લો. 

બી વસટી કનૅડેા વવર્યક 

જેની સ્થાપના 2016માું થઈ તે, બી વસટી કનૅેડા એડિલ સિકાિ દ્વાિા સ્વીકૃત સખાવતી સ ુંસ્થા છે જેમન ું લક્ષ્ય કનૅેડાવાસીઓને પિાિ િજકો 

વવશે જાણકાિી આપવાન ું છે કે પિાિ િજકોન ું મહત્ત્વ શ ું છે અન ેપિાિ િજકોના િહેઠાણોની સ િક્ષા સ વનવશ્ચત થાય એવા પિલાું લેવા પ્રેરિત 

કિવાન ું છે.  સ ુંસ્થા સમ દાયો અને એવી સ ુંસ્થાઓ વર્ચચેના સહયોિન ેનીચે આપેલ ચાિ પદ આપીન ેસમમથાન આપે છે જેઓ પિાિનયન 

િજકોને મદદરૂપ થવા પ્રવતબદ્ધ હોય. આ પદ નીચે મ જબના છે: બી વસરટઝ, બી પાટાનસા, બી સ્કલૂ્સ અન ેબી કમૅ્પસો. 

સ વાર્કયો 

"અમન ેબી વસટી હોવાન ું િૌિવ છે! કનૅેડામાું બ્રૅમ્પટન સીટી એવી 50 પાવલકાઓ પકૈી એક છે જેઓ બી વસટીન ું પદ હાુંસલ કિી શર્કયા છે અન ે

અમ ેપિાિ િજકોને િક્ષણ આપવા અને મદદરૂપ થવા સમર્પાત છીએ જેથી આપણા અ સ દિ શહેિમાું સ્વસ્થ અને વૈવવધ્યસભિ ઇકોવસસ્ટમો 

જાળવી શકાય. 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

વસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન આપણા સમ દાયોમાું પિાિ િજકોન ેિક્ષણ આપવાની મહત્તા બિાબિ સમજે છે. અમાિી પાસ ેપિાિ િજકોને સહાયરૂપ 

થવા અુંિનેા સુંખ્યાબુંધ પ્રોગ્રામ્સ અન ેપહેલો છે જેમાું સામેલ છે પોવલનેટિ બેડ્સ બનાવીને તનેે જાળવવા, ક દિતી સ્થળો ઊભા કિવા જેનાથી 

પિાિ િજકોન ેસહાયતા મળે. અમ ેબી વસટી કૅનેડાનો આ સ્વીકૃવત માટે આભાિ માનીએ છીએ અન ેઅમે  પ્રવતબદ્ધતા માિફત અમાિી 

પહેલોન ેઆકાિ આપીશ ું!" 

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનલ કાઉવન્સલિ , વૉડા 1અન ે5; પ્રમ ખ, કમ્ય વનટી સર્વાવસસ, વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"દિેક જણ બી વસટી પદન ેસહાયરૂપ થવામાું ભાિ ભજવે છે. પિાિ િજકો ખોિાક ઉત્પાદનમાું અન ેસ્વાસ્થ્યપ્રદ િહેઠાણો અન ેક દિતી 

પ્રણાવલઓ જાળવવામાું અવતમહત્ત્વપણૂા છે. હ ું િહવેાસીઓને દેશી વકૃ્ષો અને પ ષ્પો વાવવા, સ્થાવનક ખડે તોને મદદરૂપ થવા તેમજ અહીંથી 

અમાિી પહેલો વવશ ેવધ  જાણકાિી મેળવવા આહ્વાહન આપ ું છ ું  www.brampton.ca/pollinators.” 

- ડ િ વવહલાન્સ, વસટી કાઉવન્સલિ, વૉડા 2 અને 6, સભ્ય, એનવાયનામેન્ટ એડવાયઝિી કવમટી; સભ્ય, CEERP કમ્ય વનટી ટાસ્ક 

ફોસા, વસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

http://www.brampton.ca/pollinators
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://beecitycanada.org/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384124365|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=8aSqKJyVEapixTtXeRn7YyheEurRPZTqB0GpcHtNAF0=&reserved=0
http://www.brampton.ca/pollinators


 

 

"વસટીના સ્ટાફ અમાિા પ્રોગ્રામ્સ અન ેપહેલોને આિળ ધપાવવા માટે સમર્પાત છે જે બ્રૅમ્પટનના બી વસટીના પદન ેસહાયરૂપ હોય. હ ું અમાિા 

સહયોિીઓ અને ભાિીદાિો સાથ ેકાયા કિવા ઉત્સ ક છ ું જેથી આપણા સમ દાયોમાું મદમાખી અન ેપતુંવિયા જેવા પિાિ િજકોને મદદરૂપ થવાય 

અન ેતેમન ું િક્ષણ કિી શકાય." 

      -  ડેવવડ બારિક, ચીફ એડવમવનસ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), વસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 કિતા વધ  લોકો વસ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વયવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદા છે લોકો. અમન ેઊજાા મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આ કર્ાણન ું કેન્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાાવિણીય નવવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ું 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાિીદાિી એવા વનિોિી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

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

 
વમરડયા સુંપકા : 

મોવનકા દ ગ્િલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડાનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્ય વનટી એંિેજમેન્ટ  

વયૂહાત્મક સુંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384134356|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z+CBkW0FVvN+YyCUNfVcR9tVXRWqgA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g=&reserved=0
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