
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

પોતાનો મત દર્ાાવીન ેબ્રમૅ્પટનન ેએક હરિત ર્હિે બનાવવામાાં યોગદાન આપો  

અબાન ફોિસે્ટ મનેજેમને્ટ પ્લાન (ર્હિેી વન સાંચાલન યોજના) અન ેપાકાલને્ડ ડરેડકરે્ન સ્રટેજેી સવ ે(પાકાલને્ડ 

સમપાણ િણનીતત સવકે્ષણો) હવ ેઓનલાઇન ઉપલબ્ધ છે  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (14 માચા 2022) – તસટી ઓફ બ્રૅમ્પટને અબાન ફોિેસ્ટ મેનેજમેન્ટ પ્લાન અને પાકાલેન્ડ ડેરડકેર્ન સ્રેટજેી 

સવેન ાં લોકાપાણ કય ું છે જેથી સામ દાતયક વકૃ્ષો અને ઉદ્યાનોનો તવકાસ થઈ ર્કે. 

અબાન ફોિેસ્ટ મેનેજમેન્ટ પ્લાન સવેક્ષણ 

તસટીના પ્રથમ અબાન ફોિેસ્ટ મેનેજમેન્ટ પ્લાન (UFMP)ના ઉપસાંહાિનો મ સદ્દો સમાજના પ્રતતભાવ મેળવવા તયૈાિ છે. 

બ્રૅમ્પટનના ર્હેિી વનોમાાં તસટીની સીમાઓની અાંદિ િહેલ જાહેિ તેમજ ખાનગી જમીનો પિ િહેલ તમામ વકૃ્ષો અને તેમના 

તવકાસ પામતા પયાાવિણોનો સમાવરે્ થયા છે. હાલના વકૃ્ષો અને વૃક્ષોના તવસ્તિતા છત્રન ાં િક્ષણ કિીને બ્રૅમ્પટનના ર્હેિી વન 

વધાિવા માટ ેઅને જાળવવા માટેની વ્ય હાત્મક રદર્ા UFMP પૂિી પાડર્ે. 

આ ઉપસાંહાિના મ સદ્દામાાં તસટીએ એવી 36 કૃતતઓ ઓળખી કાઢી છે જેનો આધાિ અત્યાિ સ ધી થયેલ સાંર્ોધન, તવશ્લેષણ અને 

પ્રવૃત્તતા પિ છે. 

UFMP તે બ્રૅમ્પટન ગ્રો ગ્રીન ઇન્વાયિન્મન્ટલ માસ્ટિ પ્લાન (Brampton Grow Green Environmental Master 

Plan)નો ભાગ છે. UFMP બ્રૅમ્પટન 2040 તવઝન અને કમ્ય તનટી એનર્જી એન્ડ એતમર્ન્સ પ્લાન (CEERP) 

(Community Energy and Emissions Plan (CEERP)ના 2040 સ ધીમાાં બ્રૅમ્પટનમાાં દસ લાખ વકૃ્ષોની વાવણી 

કિવાના લક્ષયાાંકોને પણ સાંબોતધત કિે છે. 

11 માચા 2022 થી 01 એતપ્રલ 2022 સ ધીમાાં િહેવાસીઓ અને તહસ્સાધાિકોને ઉપસાંહાિના મ સદ્દા પિ પોતાના તવચાિો 

ઓનલાઇન િજૂ કિવા માટે આમાંતત્રત કિવામાાં આવે છે. સવેક્ષણ લેવા માટ ેwww.brampton.ca/trees ની મ લાકાત લરે્ો. 

પાકાલેન્ડ ડેરડકરે્ન સ્રેટેજી સવેક્ષણ 

http://www.brampton.ca/trees


 

 

તસટી તેના અનેક ઉદ્યાનો અને ક દિતી વાિસાની જમીનોનો તવકાસ કિવા પ્રતતબદ્ધ છે. તસટીની પાકાલેન્ડ ડેરડકેર્ન સ્રેટેજીનો હેત  

બ્રૅમ્પટનના વધતા જતા સમાજને વધ ન ેવધ  હરિત જગ્યા પ્રદાન કિવાની જરૂરિયાતને સાંબોધવાનો છે. આ વ્ય હિચના નવા 

પાકાલેન્દ ડેરડકરે્ન ઉપતનયમને સૂતચત કિવા અને પાર્કસા એન્ડ રિરિએર્ન માસ્ટિ પ્લાન (Parks and Recreation Master 

Plan) 2017 ની ભલામણોને આગળ ધપાવવા માટે સહાય કિર્ે. 

સમાજના પ્રતતભાવો માટે વ્ય હિચનાનો પ્રાિાંતભક અભ્યાસ તૈયાિ છે. 11 માચા 2022 થી 01 એતપ્રલ 2022 સ ધીમાાં િહેવાસીઓ 

અને તહસ્સાધાિકોને અભ્યાસ પિના પોતાના તવચાિો ઓનલાઇન િજૂ કિવા માટે આમાંતત્રત કિવામાાં આવે છે. વધ  જાણવા અને 

સવેક્ષણમાાં ભાગ લેવા માટે અહીં તર્કલક કિો 

સ વાર્કયો 

“બ્રૅમ્પટન એક ગ્રીન ર્હેિ છે, જે તમામ લોકો માણી ર્કે એવા અનેક ઉદ્યાનો અને ક દિતી ધિોહિની ભતૂમ ધિાવે છે. અમે જ્યાિે 

પાકાલેન્ડ ડેરડકરે્ન સ્રેટેજી અને અબાન ફોિેસ્ટ મેનજેમેન્ટ પ્લાન તવકસાવીર્ ાં ત્યાિે તસટી સ તનતશ્ચત કિતા િહેર્ ેકે જાહેિ જનતા 

તેમજ તહસ્સાધાિકોને પ્રવૃત્ત કિવા આવે. હ ાં બધાન ેઆ સવેક્ષણોમાાં ભાગ લેવા પ્રોત્સાતહત કરાં છ ાં જેથી કિીને આપણા ઉદ્યાનો 

અને વકૃ્ષોન ાં સ ાંવધાન થઈ ર્કે." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મયેિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

“જો તમ ેબ્રૅમ્પટનમાાં બહાિના વાતાવિણનો આનાંદ માણતા હર્ો તો પાકાલેન્ડ ડેરડકેર્ન સ્રટેેજી અને અબાન ફોિેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

પ્લાન તમને સહાય કિર્ે. બ્રૅમ્પટન તવકસત ાં ર્હેિ છે અને અમે જ્યાિે ઉદ્યાનો અને વકૃ્ષોની કાળજી લેવાની અમાિી વ્ય હિચનાઓનો 

તવસ્તાિ કિી િહ્યા છીએ ત્યાિે અમન ેતમાિા પ્રતતભાવની જરૂિ છે. આજે જ આ ટૂાંકા સવેક્ષણો પૂણા કિો!" 

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનલ કાઉતન્સલિ , વૉડા 1અને 5; પ્રમ ખ, કમ્ય તનટી સર્વાતસસ, તસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમ ખ 

"ઉદ્યાનો, ક દિતી ધિોહિની ભતૂમ અને વકૃ્ષો આપણા સમ દાયના મહત્ત્વપૂણા ઘટકો છે. પાકાલેન્ડ ડેરડકેર્ન સ્રેટેજી અને અબાન ફોિેસ્ટ 

મેનેજમેન્ટ પ્લાન અાંગે આપના પ્રતતભાવો જરૂિ આપર્ો જ્યાિ ેઆપણે બ્રૅમ્પટનના ઉદ્યાનો અને વકૃ્ષો માટેની આ મહત્ત્વપૂણા 

પહેલોથી આગળ વધી િહ્યા છીએ." 

- ર્િેમને તવતલયમ્સ (Charmaine Williams) તસટી કાઉતન્સલિ વૉડા 7અને 8, ઉપ-પ્રમ ખ, કમ્ય તનટી સર્વાતસસ, સીટી 

ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Parkland-Dedication-Strategy/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Parkland-Dedication-Strategy/Pages/Welcome.aspx
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી તવકાસ કિતા ર્હિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ  લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો 

હાદા છે લોકો. અમને ઊજાા મળ ેછે અમાિા તવતવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કષાણન ાં કેન્ર છીએ અને અમે તકતનકી અને પયાાવિણીય નતવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા તનિોગી ર્હેિના તવકાસ માટે છે જે સ િતક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથ ેTwitter, Facebook, 

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

 

 

તમરડયા સાંપકા (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મતટટકટચિલ તમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=W/DGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4+Idz3/IupY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BxVhpy+SWV2BSdFt/KH6Bpsezw2o/QWV6gtferL+OD8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254841732|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Cr+hpoA7mZam6mkB28o6KFZwZzhxRJB0xysnDq0iH0w=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254851726|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=sgEdbSJ02I4EHG4r1CnXjCPxW2y+syLmdKANy+Huuyg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

