
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેઆ વર્ષ ે8,000 વકૃ્ષો રોપવા ગવર્મને્ટ ઓફ કનેડેા પાસથેી             

$1.2 મર્મમિયનન ું રોકાણ સ રમક્ષત કય ું 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ઓગસ્ટ 4, 2021) – આજરોજ, ર્મેયર પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown); બ્રમે્પટન સીટીના કાઉમન્સિસસ; અને 

મર્મમનસ્ટર ઓફ ઇન્ટરનેશનિ ડેવિપર્મને્ટના પાિાસર્મને્ટરી સેક્રટેરી અન ેબ્રેમ્પટન ઇસ્ટ ર્માટ ેર્મેમ્બર ઓફ પાિાસર્મેન્ટ, ર્મમનન્દર મસધ  

(Maninder Sidhu) દ્વારા આ વર્ષ ેબ્રેમ્પટનર્માું િગભગ 8,000 વકૃ્ષો રોપાતા જોવા મર્મમનસ્ટર ઓફ નેચરિ રરસોસીસ, ર્માનનીય સીર્મસ 

ઑરેગન જ મનયર (Seamus O’Regan Jr.) વતી $1,280,000 ન ું રોકાણ કરવાની જાહેરાત કરવાર્માું આવી. 

આનાથી ગવર્મને્ટ ઓફ કેનેડાની 10 વર્ષોના સર્મયગાળાર્માું બ ેમબમિયન વૃક્ષો રોપવાની યોજનાને, અને સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની વર્ષસ 2040 

સ ધીર્માું એક મર્મમિયન વૃક્ષો રોપવાના દૂરુંદેશીપણુંન ેટેકો ર્મળશ.ે 

ગવર્મેન્ટ ઓફ કનેેડાના રોકાણથી બ્રેમ્પટનર્માું શહેરી વૃક્ષોની છાયા ઊભી કરવાર્માું ફાળો ર્મળશે. સીટી આ વકૃ્ષોન ેપ્રાકૃમતકીકરણ સ્થળોએ, 

સ્િીટ્સની સાથ ેસાથે, ઉદ્યાનોર્માું ટબેિિેન્ડ િીસ (પ્રર્માણર્માું સપાટ પહાડી જર્મીનોર્માું વકૃ્ષો) તરીક,ે બ િેવાર્ડસસર્માું, અને સાર્મ દામયક વાવેતરોર્માું 

રોપશે. બ્રેમ્પટનના વકૃ્ષારોપણ કાયસક્રર્મથી અુંદાજે 35,500 ટન જેટિો ગ્રીનહાઉસ ગસે (GHG) 50 વર્ષોના સર્મયગાળાર્માું દરૂ થશ.ે 

એક હરરયાળા શહેર તરીક,ે બ્રેમ્પટન પોતાના ટકાઉ આબોહવા પ્રયત્નોના ભાગરૂપ ેપોતાન ું શહેરી જુંગિ વધારવા કરટબદ્ધ છે. વર્ષસ 2040 

સ ધીર્માું એક મર્મમિયન વૃક્ષો રોપવા એ બ્રેમ્પટનનો ગ્રો ગ્રીન એન્વાયરોન્ર્મેન્ટિ ર્માસ્ટર પ્િાન (EMP), અબસન ફોરેસ્ટ ર્મનેજેર્મને્ટ પ્િાન 

(UFMP), અન ેકમ્ય મનટી એનર્જી એન્ડ એમર્મશન્સ રરડક્શન પ્િાન (CEERP) નો ભાગ છે. 

બ્રેમ્પટન સીટી કાઉમન્સિ ેસપ્ટેમ્બરને િી ર્મન્થ (વકૃ્ષારોપણ ર્મમહનો) તરીક ેમનધાસરરત કયો છે! આ વાર્ર્ષસક ઉજવણીથી વકૃ્ષોના ર્મહત્વની 

જાગરૂકતા વધશ,ે બ્રેમ્પટનના શહરેી જુંગિન ું સુંરક્ષણ કરવાર્માું અન ેવધારવાર્માું, નાગરરકોની સાર્મેિગીરી વધારવાર્માું, આરોગ્યપ્રદ અને 

આબોહવા મસ્થમતસ્થાપક સર્મ દાયોન ું મનર્માસણ કરવાર્માું, પયાસવરણિક્ષી સુંરક્ષકપણું પોર્ષવાર્માું, અને સીટીના એક મર્મમિયન વકૃ્ષોન ું િક્ષ્ય હાુંસિ 

કરવાર્માું ર્મદદ ર્મળશ.ે મવગતો ટૂુંક સર્મયર્માું વબેસાઇટ www.brampton.ca/trees પર ઉપિબ્ધ થશ.ે 

કડીઓ (લિુંક્સ) 

• બે મબમિયન વકૃ્ષોના ભાગ તરીકે બ્રમે્પટનર્માું વૃક્ષારોપણ કરવ ું 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“બ્રેમ્પટન એક ગ્રીન સીટી છે અન ેઅર્મ ેઆપણાું વૃક્ષો, છોડ અને હરરયાળી જગ્યાઓન ું સુંરક્ષણ કરવા કરટબદ્ધ છીએ. આપણું શહેરી જુંગિ 

આપણાું સર્મ દાયનો અમભન્ન ભાગ છે, અન ેહ ું વર્ષસ 2040 સ ધીર્માું બ્રમે્પટનર્માું એક મર્મમિયન વકૃ્ષો રોપવાન ું આપણું િક્ષ્ય હાુંસિ કરવાર્માું 

ર્મદદ ર્મેળવવા, અન ેગવર્મને્ટ ઓફ કેનેડાની 10 વર્ષોર્માું બે મબમિયન વૃક્ષો રોપવાની યોજનાને ટેકો આપવા આ ભુંડોળને આવકારું છ ું.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), ર્મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/Our-Urban-Forest.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/Our-Urban-Forest.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx
http://www.brampton.ca/trees
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2021/08/planting-trees-in-brampton-as-part-of-two-billion-trees.html&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C979db8e5e2e3496ca5d108d9577a8197%7Cb209


 

 

“બ્રેમ્પટનના શહેરી જુંગિર્માું ગવર્મેન્ટ ઓફ કનેેડાના રોકાણથી આપણી મસ્થરતા અને આબોહવા િક્ષ્યોર્માું સીધો ફાળો ર્મળશે. બ્રમે્પટન એક 

હરરયાળ  શહેર બની રહે તનેી ખાતરી કરવા ઘણું કાર્મ થઇ રહ્ ું છે, અને આ વૃક્ષોથી આપણાું સર્મ દાયર્માું તફાવત ઊભો થશ.ે” 

- રૉમવના સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેમશક કાઉમન્સિર,વૉર્ડસસ 1 અન ે5; પ્રર્મ ખ, કમ્ય મનટી સર્વસસીસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“સીટીના કર્મસચારીઓ બ્રેમ્પટનર્માું રોકાણ િાવવા સર્મર્પસત છે. આપણાું શહેરર્માું ગવર્મેન્ટ ઓફ કનેેડાના ર્મહત્વના રોકાણન ેઅર્મે આવકારીએ 

છીએ. અર્મારા ભાગીદારો સાથે ર્મળીને, અર્મે હરરયાળા ભામવન ું મનર્માસણ કરવા કરટબદ્ધ છીએ.” 

- ડેમવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડમર્મમનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“મબિક િ અહીં બ્રમે્પટનર્માું સમહત, સર્મગ્ર કનેેડાર્માું વકૃ્ષારોપણ કરવાથી આપણાું વર્ષસ 2030 નાું આબોહવા િક્ષ્યો અને વર્ષસ 2050 સ ધીર્માું 

નેટ-ઝીરો એમર્મશન (ઉત્સજસન) હાુંસિ કરવાર્માું આપણન ેર્મદદ ર્મળશ.ે બ ેમબમિયન વકૃ્ષોની પહેિ બ્રમે્પટનવાસીઓને વધારે ચોખ્ખી હવા અન ે

બહ  ચરડયાતી છાયા ર્માટ ેવધાર ેચોખ્ખી હવા અન ેમવસ્તૃત જુંગિની છત, તરે્મજ હરરયાળી નોકરીઓન ું સજસન પૂરું પાડશે. હ ું રોકાણ મવશ ેબહ  

રોર્માુંમચત છ ું, કારણ ક ેતે આ પેઢી પર તરે્મજ આગાર્મી પઢેીઓ પર પ્રભાવ પાડશે!” 

- ર્મમનન્દર મસધ  (Maninder Sidhu), મર્મમનસ્ટર ઓફ ઇન્ટરનેશનિ ડેવિપર્મેન્ટના પાિાસર્મેન્ટરી સેક્રટેરી અન ેબ્રેમ્પટન ઇસ્ટ ર્માટે 

ર્મેમ્બર ઓફ પાિાસર્મને્ટ 

“બે મબમિયન વૃક્ષો રોપવા એ આબોહવા ર્માટે કાયસવાહી કરવાની યોજનાથી વધ  છે. તે હજારો સારી, હરરયાળી નોકરીઓ સજસવા ર્માટનેી 

યોજના છે. અર્મ ેસર્મગ્ર દેશભરર્માું વૃક્ષારોપણ પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરી રહ્ાું છીએ. વકૃ્ષારોપણ આપણન ેનટે-ઝીરો સ ધી પહોંચાડ ેછે.” 

- ર્માનનીય સીર્મસ ઑ’રેગન જ મનયર (Seamus O’Regan Jr.), મર્મમનસ્ટર ઓફ નેચરિ રરસોસીસ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

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

 

ર્મીરડયા સુંપકો  

પ્રભજોત કૈંથ (Prabhjot Kainth) 

કોર્ડસનેટર, ર્મીરડયા એન્ડ કમ્ય મનટી એન્ગેજર્મેન્ટ  

સ્િેટેજીક કમ્ય મનકેશન   

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 

 

ઇયાન કૅર્મેરોન (Ian Cameron) 

સીમનયર કમ્ય મનકેશન્સ એડવાઇઝર 

ઓરફસ ઓફ ધી મર્મમનસ્ટર ઓફ નેચરિ રરસોસીસ 

613-447-3488 | Ian.Cameron@canada.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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 ર્મીરડયા રરિેશન્સ 

નેચરિ રરસોસીસ કેનેડા 

ઓટાવા 

343-292-6100 | NRCan.media.RNCan@canada.ca 
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