
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

આ સપટે ેઁબિમાાં બ્રમૅ્પટન વકૃ્ષ માસની ઉજવણી! 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (27 ઑગસ્ટ 2021) – સપટેમ્બિ માસમાાં સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનમાાં આપણા સહુ પ્રથમ વખત નનયુક્ત થયેલ વૃક્ષ માસના 

બ્રૅમ્પટનના વકૃ્ષોના વધામણી ઉત્સવમાાં જોડાઓ. નસટી અન ેતેના ભાગીદાિો ઇવેન્્સ અન ેપહેલો યોજશ ેજેમઅાં આ મહત્ત્વના મનહનાના 

ભાગરૂપે િોમાાંચક વૃક્ષ ભેટ (Tree Giveaway)નો સમાવેશ થાય છે. બ્રૅમ્પટન ટ્રી મન્થના પ્રાયોજક CN છે. 

િનેસડને્્યલ ટ્રી ગીવઅવ ે(ખલુ ેછે 10 સપટમે્બિ 2021)  

િેનસડેન્્યલ ટ્રી ગીવઅવેનુાં બ્રૅમ્પટન નનવાસીઓ માટનેુાં િનજસ્ટ્રેશન સપટેમ્બિની 10મીથી શરૂ થશ!ે િનજસ્ટિ કિનાિાઓને નસટી 2,400 વકૃ્ષો 

નવતરિત કિશે જેમાાં ભાત ભાતની જાતો હશ ે(િેડ મેપલ, િેડ ઓક, બિ ઓક, અન ેવ્હાઇટ સ્પ્રુસ). વકૃ્ષો એક ઘિ દીઠ એક સધુી મયાારદત છે અને 

તે ફક્ત ખાનગી નમલકત પિ જ વાવી શકાશ ે(આગળ કે પાછળના આાંગણમાાં). સહભાગી થવા માટે નનવાસીઓએ િનજસ્ટિ કિાવવાનુાં િહેશે. 

રૂબરૂ નપક અપ કિવા માટે વકૃ્ષો સપટેમ્બિની 25મીના સપતાહના અાંતથી ઉપલબ્ધ િહેશે. અહીં વધ ુજાણકાિી 

મેળવો www.brampton.ca/trees.   

અમાિી સાથ ેસો્યલ નમરડયા પિ સાંપકા સાધો 

તમાિા મનગમતા વકૃ્ષોના અથવા બ્રૅમ્પટનના વકૃ્ષોના ફોટા પાડો અને સો્યલ નમરડયા પિ #BramptonTrees હેશટગે વાપિીન ેશેિ કિશો 

તો અમાિી ચનેલો @CityBramptonપિ અને વેબસાઇટ www.brampton.ca/treesપિ દખેાવાનો મોકો મળી શક ેછે. 

કદુિતી ધિોહિ પ્રણાનલ સવકે્ષણ (Natural Heritage Systems Survey) 

બ્રૅમ્પટનના વૂડલેન્્સ, વટેલેન્્સ, વેલીલેન્્સ, ઘાસના મેદાનો, અન્ય કુદિતી જગ્યાઓ નવશ ેતમે શુાં નવચાિો છો તે અાંગ ેઅમન ેજણાવો અન ે

ઇનામ જીતવા માટ ેઅમન ેકહો કે બ્રૅમ્પટનમાાં કદુિતન ેમાણવા માટ ેતમે ક્યાાં જાવ છો. 

આ સવે પત્રક ભિો કુદિતી ધિોહિ પ્રણાનલ સવેક્ષણ (Natural Heritage System Survey). 

વકૃ્ષોના સ્ત્રોતો 

વકૃ્ષો નવશ ેબધુાં જ જાણો અને ટ્રી મન્થમાાં આ હાથવગા વકૃ્ષોના સ્ત્રોતો કે સાંસાધનોનો ઉપયોગ કિીને સહભાગી થાઓ! 

• બ્રૅમ્પટનના વકૃ્ષો (Brampton Trees) 

• સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટનના વૃક્ષ કાળજી સૂચનો 

• ઇન્ટિએનક્ટવ ટ્રી ટ્રૅકકાંગ ટૂલ  

http://www.brampton.ca/trees
http://www.brampton.ca/trees
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://survey123.arcgis.com/share/d446d1bc7a8e43ecae223fc69c2a5fb7&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637656675306934574|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=kMaS1/H3mPAe8sFjy8YDUdB89ROe85tf3QfgM48x3rM=&reserved=0
http://www.brampton.ca/trees
https://www.brampton.ca/EN/residents/Trees/Pages/Tree-Care.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx


 

 

• દસ લાખ વકૃ્ષોનો કાયાક્રમ (One Million Trees Program): 

• ટ્રી કનૅેડા (Tree Canada) 

• િાષ્ટ્રીય અિણ્ય સપતાહ (National Forest Week): સપટમે્બિ 19 થી 25, 2021 

બ્રમૅ્પટન વકૃ્ષ તથ્યો 

• બ્રૅમ્પટનમાાં હાલમાાં આશિે 3.6 નમનલયન એટલેક ેછત્રીસ લાખ વકૃ્ષો છે જે કુલ અવિાયેલ ભૂનમના 18 ટકા થાય છે. 

• છેલ્લા પાાંચ વર્ામાાં, નસટી અને – સાંિક્ષણ અનધકાિીઓ, રિજન ઓફ પીલ, શાળા માંડળો અન ેનવકાસશીલ ઉદ્યોગો સનહત તેમના 

ભાનગદાિોએ – બ્રૅમ્પટનમાાં પ્રત્યેક વર્ ેસિેિાશ 43,000 વકૃ્ષો વાવ્યા છે. 

• 2014 થી અત્યાિ સધુીમાાં અઢી લાખ કિતા વધ ુવકૃ્ષો વાવવામાાં આવી ચકુ્યા છે.  

 સવુાક્યો 

"બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉનન્સલે સપટમે્બિને બ્રૅમ્પટન ટ્રી મન્થ તિીક ેઘોર્ીત કયો છે! બ્રૅમ્પટન એક હરિત શહેિ છે અન ેઅમે આપણા શહેિના શહેિી 

અિણ્યન ેસુિનક્ષત િાખવા માટે સરક્રય િીતે કાયા કિી િહ્યા છીએ અન ે2040 સુધીમાાં દસ લાખ વકૃ્ષો વાવીશુાં. વકૃ્ષો બધાાંન ેઅનેક લાભ પ્રદાન કિ ે

છે જેમાાં સામેલ છે ચોખ્ખી હવા, વાતાવિણના ફેિફાિની અસિમાાં ઘટાડો, નમલકતના મૂલ્યો વધવા અન ેઆપણા સમુદાયને વધ ુસુાંદિતા 

બક્ષવી. 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"ટ્રી મન્થની હાર્દાક શભુેચ્છાઓ, બ્રૅમ્પટન! આ પ્રભાવી માસના ભાગરૂપે હુાં બધાને બ્રૅમ્પટનની કુદિતી ધિોહિ પ્રણાનલને નપછાણવા 

માટે વૉક લેવા, વૃક્ષ વાવવા અને આપણા ટ્રી ટ્રૅકકાંગ ટૂલની મદદથી તેની દેખિેખ િાખવા પ્રોત્સાનહત કરાં છુાં તેમજ વધુ ટકાઉ વન 

વ્યવસ્થાપન નવશ ેવધુ જાણકાિી મેળવવા માટે અહીં જુઓ  www.brampton.ca/trees.” 

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનલ કાઉનન્સલિ , વૉડા 1અન ે5; પ્રમુખ, કમ્યનુનટી સર્વાનસસ, નસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમખુ 

"બ્રૅમ્પટન ટ્રી મન્થ તમામ લોકો માટે એવી તક છે જ્યાિે તેઓ આપણા શહેિમાાં વકૃ્ષોની મહત્તા અને તનેી કદિ કમે કિવી તે અાંગ ેજાણકાિી 

મેળવશ.ે િેનસડેન્્યલ ટ્રી ગીવઅવમેાાં ભાગ લો, #BramptonTrees વાપિીને ફોટા પોસ્ટ કિો અન ેઆપણા સાંસાધનો અને પહેલો નવશ ે

જાણકાિી લો." 

- શિેમને નવનલયમ્સ (Charmaine Williams) નસટી કાઉનન્સલિ વૉડા 7અન ે8, ઉપ-પ્રમુખ, કમ્યુનનટી સર્વાનસસ, સીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન 

"નસટીના કમાચાિીઓ બ્રૅમ્પટનના સુાંદિ વૃક્ષ છત્રની સુિક્ષા, વાવણી અન ેજાળવણી માટે સમર્પાત છે. બ્રૅમ્પટન ટ્રી મન્થ આપણા ગ્રો ગ્રીન 

એનવાયમને્ટલ માસ્ટિ પલાન, અબાન ફોિેસ્ટ મનેેજમેન્ટ પલાન અન ેકમ્યુનનટી એનર્જી તમેજ એનમશન રિડક્શન પ્રોગ્રામનુાં સમથાન કિ ેછે." 

https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://treecanada.ca/engagement-research/national-tree-day/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637656675306944569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=7+Hxz5TL874pj+8b9gi5HlVDY8IBpmNPPb7JZ1XXhxE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.cif-ifc.org/participate-nfw/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637656675306944569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=eGLvvxttkLWgFOL5oojdB4DSXeqZXwcsCwZck3K7ugE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.cif-ifc.org/participate-nfw/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637656675306944569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=eGLvvxttkLWgFOL5oojdB4DSXeqZXwcsCwZck3K7ugE=&reserved=0
http://www.brampton.ca/trees


 

 

- ડેનવડ બારિક, ચીફ એડનમનનસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), નસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

-30- 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી નવકાસ 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 

હાદા છે લોકો. અમન ેઊજાા મળ ેછે અમાિા નવનવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ાણનુાં કેન્ર છીએ અને અમે તકનનકી અન ેપયાાવિણીય નનવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા નનિોગી શહેિના નવકાસ માટે છે જે સુિનક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

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

 
નમરડયા સાંપકા : 

મોનનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડાનેટિ, નમરડયા એન્ડ કમ્યુનનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ  

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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+Aj40C7cprA+qOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU=&reserved=0
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