
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

બ્રમૅ્પટનમાાં તમામ પર્ાાવિણીર્ પરિવતાન કિનાિાઓન ેકોલ આપવામાાં આવ ેછે! 

સને્ટિ ફોિ કોમ્ર્નુનટી એનર્જી ટ્રાન્સફોમશેનમાાં બોર્ા મમે્બિ તિીક ેજોર્ાઓ; ગો ગ્રીન એવૉર્ડસા માટ ેકોઈ વ્ર્નતત 

અથવા વ્ર્વસાર્ન ેનોનમનટે કિો 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિર્ો (02 ફેબ્રુઆિી 2022) – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનમાાં વ્ર્નતતઓ, વ્ર્વસાર્ો અને સમાજની સાંસ્થાઓ માટ ેનવી તકો છે. 

સેંટિ ફોિ કમ્ર્નુનટી એનર્જી ટ્રાન્સફોમશેન (CCET) 

બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉનન્સલ ેCCET એર્વાઇઝિી ટાસ્ક ફોસાની ભલામણોન ેસવાાનમુતે માંજૂિ કિી છે જેમાાં સામેલ છે નવા CCET બજેટ તિફ 

$300,000 ની િકમમાાં પર્ાાવિણીર્ માસ્ટિ પ્લાન કેનપટલ બજેટમાાંથી હાલના મૂર્ી ભાંર્ોળની પનુઃ ફાળવણી. આ ભાંર્ોળ CCET ને 

પ્રસ્થાનપત કિવામાાં મદદ કિશ ેઅન ેતેમના પ્રચાલનના પ્રથમ વર્ામાાં સમથાન આપશ ેજેથી નસટી પરિવતાનલક્ષી આબોહવા અાંગ ેપગલા લઈ 

શકાર્. સાંપૂણા અહેવાલ જોવા માટે અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca/CCET.  

માંજૂિ કિેલ ભાંર્ોળ સાથ,ે CCET હવ ેનબન-નફાની સાંસ્થામાાં CCETને ઔપચારિક િીતે સ્થાનપત કિવામાાં મદદ કિવા માટે ટ્રાનન્ઝશનલ બોર્ા 

પિ સ્વેચ્છાથી સવેા આપવામાાં િસ ધિાવતા જુસ્સાદાિ વ્ર્નતતઓની શોધ કિી િહ્ુાં છે. 

આ કૌશલ્ર્-આધારિત શાસન બોર્ામાાં સ્વર્ાંસેવક ધોિણે નવ સભ્ર્ો અને નસટી સ્ટાફના પાાંચ લોકો પૂિક તિીક ેિહેશે. સ્વર્ાંસેવક બોર્ા CCETના 

િોજજાંદા વ્ર્વસ્થાપન માટ ેજવાબદાિ િહેશે. 

અિજી આપવાની અાંનતમ તાિીખ 25 ફેબ્રુઆિી 2022 છે. સાંપૂણા નવગતો મેળવો અન ેબોર્ા સભ્ર્ની અિજી અહીં િજૂ 

કિો www.brampton.ca/CCET.  

ગ્રો ગ્રીન એવૉર્ડસા 

બ્રૅમ્પટનના નવા ગ્રો ગ્રીન એવૉર્ડસા માટે કોઇ વ્ર્નતત, વ્ર્વસાર્ અથવા સાંસ્થાને નોનમનેટ કિો! આ પુિસ્કાિો સમગ્ર બ્રૅમ્પટનમાાં ઉત્કષૃ્ટ 

વ્ર્નતતઓ, વ્ર્વસાર્ો અને સાંસ્થાઓને સન્માનનત કિશ ેજેમણ ેપર્ાાવિણીર્ આગવેાની પ્રદર્શાત કિી હોર્ અન ેએક સ્વસ્થ ટકાઉ અન ે

નસ્થનતસ્થાપક બ્રૅમ્પટનના સજાન માટનેા ગ્રો ગ્રીનના સ્થાનપત તેમજ કુદિતી પર્ાાવિણોના સાંિક્ષણ, નવકાસ અને સાંતુનલત કિવાના નવઝનમાાં 

નોંધપાત્ર ર્ોગદાન આપ્રુ્ાં હોર્. 

પારિતોનર્કના ચાિ વગોમાાં સામેલ છે: 

http://www.brampton.ca/CCET
http://www.brampton.ca/CCET


 

 

• તલાઇમટે ચને્જ એવોર્ા – એવા વ્ર્નતત અન ેવ્ર્વસાર્/સાંસ્થાન ેપ્રદાન કિવામાાં આવે છે જેમણ ેતલાઇમેટ ચેન્જ એટલેકે આબોહવાના 

પરિવતાનમાાં ઘટાર્ો લાવવાના પ્રર્ાસો અને/અથવા આબોહવાના પરિવતાનના અનુકૂલન અાંગેની જાગરૂકતા/જાણકાિી ઊભી કિવાના 

પ્રર્ાસોમાાં નોંધપાત્ર ર્ોગદાન આપ્રુ્ાં હોર્. 

• નસ્ટવર્ાશીપ એવોર્ા – એવા વ્ર્નતત અન ેવ્ર્વસાર્/સાંસ્થાન ેપ્રદાન કિવામાાં આવ ેછે જેમણ ેવૃક્ષોના સાંિક્ષણ અન/ેઅથવા નસ્ટવર્ાશીપ, 

કુદિતી વાિસાની વ્ર્વસ્થા, પાણી અન/ેઅથવા કચિાના ઘટાર્ાને લગતી પહેલ સાંબાંનધત પર્ાાવિણીર્ ટકાઉપણાન ેઉન્નત કિવા માટ ે

નોંધપાત્ર િીતે ર્ોગદાન આપ્ર્ુાં હોર્. 

• એન્વાર્મને્ટલ ર્થુ એવોર્ા – એવા વ્ર્નતત અન ેવ્ર્વસાર્ અથવા રુ્વા સાંસ્થાન ેપ્રદાન કિવામાાં આવ ેછે જેમણે બ્રમૅ્પટનમાાં પર્ાાવિણીર્ 

સાંિક્ષણ, આબોહવા પરિવતાનની રિર્ાઓ અન/ેઅથવા ટકાઉપણાં ઉન્નત કિવામાાં અપવાદરૂપ નસનધધ પ્રદર્શાત કિી હોર્. 

• એન્વાર્મને્ટલ નલગસી એવોર્ા – એવા વ્ર્નતતન ેપ્રદાન કિવામાાં આવે છે જેમણ ેએક સ્વસ્થ, નસ્થનતસ્થાપક અને ટકાઉ શહેિ બનાવવા માટ ે

આપણા કુદિતી અને નનર્માત વાતાવિણને બચાવવા, વધાિવા અન ેસાંતુનલત કિવાના ગ્રો ગ્રીન નવઝનને ઉન્નત કિવા માટે ઉત્કૃષ્ટ વ્ર્નતતગત 

સેવા પ્રદાન કિી હોર્ અને તમેનુાં ર્ોગદાન ચાલતુાં િહ્ુાં હોર્. 

અિજી આપવાની અાંનતમ તાિીખ 28 ફેબ્રુઆિી 2022 છે. જાહેિ આિોગ્ર્ માગાદર્શાકાને અનસુિીન,ે 2022ની વસાંતઋતમુાાં વ્ર્નતતગત િીતે 

અથવા વચ્રુ્ાઅલ િીતે એવોર્ા સમાિાંભ ર્ોજવામાાં આવશ.ે એવોર્ા એટલેકે પુિસ્કાિો નવશે વધુ નવગતો માટે અન ેનોનમનેશન ફોમા ભિવા 

માટ,ે અહીં નતલક કિો. 

સવુાતર્ો 

“બ્રૅમ્પટન એક હરિત શહેિ છે અન ેટકાઉપણાંમાાં અગ્રેસિ છે, આપણા સમાજમાાં િહેલા પર્ાાવિણના નહમાર્તીઓનો આભાિ માનવો જ િહ્ો. 

જો તમે એવા કોઇ વ્ર્નતતન ેજાણતા હોવ જેઓ બ્રૅમ્પટનમાાં ટકાઉપણા માટેના તેમના ર્ોગદાન માટ ેસનમાનના હકદાિ હોર્ તો તેમને ગ્રો ગ્રીન 

એવૉર્ડસા માટે નોનમનટે કિશો. જો તમને બોર્ા સભ્ર્ તિીકનેો અનુભવ હોર્ તો CCET બોર્ા ઓફ રર્િેતટસા માટે અિજી કિશો." 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેર્િ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"અમ ેગ્રો ગ્રીન એવૉર્ડસા માટનેા નોનમનેશનોના તમેજ CCET બોર્ા ઓફ રર્િેતટસાના સ્તિ જાણવા આતુિ છીએ. બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉનન્સલ 

2050 સુધીમાાં બ્રમૅ્પટનમાાં પેદા થતા ગ્રીનહાઉસ ગેસના ઉત્સજાનને 80 ટકા જેટલુાં ઘટાર્વા માટે અમાિી ર્ાત્રામાાં આપણા શહેિના કાબાન 

પદનચહ્નન ેઘટાર્વા માટ ેસમર્પાત છે. આ પરિવતાનનો ભાગ બનવા અમાિી સાથ ેજોર્ાઓ." 

- પૉલ નવસેન્ટ, પ્રમુખ, પનલલક વતસા એન્દ એનન્જનનઅરિાંગ; રિજનલ કાઉનન્સલિ, વૉર્ા 1અન ે5, નસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

CEERP અને ટમા ઓફ કાઉનન્સલમાાં િેખાાંરકત છે તે અનુસાિના વધુ હરિત શહેિ બનાવવાના અમાિા ધ્રે્ર્ને ગ્રો ગ્રીન એવૉર્ડસા અન ેCCET 

બોર્ા ઓફ રર્િેતટસાનુાં સમથાન છે. અમ ેઆ તકો ધવાિા વૈનવવક તલાઇમેટ ચેન્જમાાં બ્રૅમ્પટનના ર્ોગદાનને ઘટાર્વામાાં મદદ કિવા માટ ેતમામ 

તલાઈમેટ ચેન્જ આગવેાનોન ેઆમાંનત્રત કિીએ છીએ અને અન્ર્ લોકોને પણ આવુાં કિવા પ્રેરિત કિીએ છીએ.” 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Our-Ecosystem.aspx


 

 

- ર્ુગ નવ્હલાન્સ, નસટી કાઉનન્સલિ, વૉર્ા 2 અને 6, સભ્ર્, એનવાર્નામેન્ટ એર્વાર્ઝિી કનમટી; સભ્ર્, CEERP કમ્ર્ુનનટી ટાસ્ક 

ફોસા, નસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન અમાિા તલાઇમેટ ચેન્જના લક્ષ્ર્ોન ેપણૂા કિવા અને આપણા સમુદાર્માાં જેઓ ટકાઉપણાં સધુાિવા અને આપણા 

પર્ાાવિણીર્ ધોિણોન ેવધાિવા માટે પ્રર્ાસ કિ ેછે તમેન ેઓળખવા માટ ેસમર્પાત છે. Brampton.ca પિ વધુ જાણો, ગ્રો ગ્રીન એવૉર્ડસા માટે 

કોઈને નોનમનટે કિો અથવા CCET બોર્ા ઓફ રર્િેતટસા માટે અિજી િજૂ કિો." 

- ર્ેનવર્ બારિક, ચીફ એર્નમનનસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), નસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

  

-30- 

કનૅરે્ાના સૌથી ઝર્પી નવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્ર્વસાર્ો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદા છે 

લોકો. અમન ેઊજાા મળ ેછે અમાિા નવનવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ાણનુાં કેન્ર છીએ અને અમે તકનનકી અન ેપર્ાાવિણીર્ નનવનતા તિફ દોિી જતી ર્ાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

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

જોર્ાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

નમરર્ર્ા સાંપકા (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન મનલ્ટકલ્ચિલ નમરર્ર્ા 

multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

