
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે    

પથૃ્વી મહિનો (અર્થ મન્ર્) બ્રમે્પટનમ ાં ઉજવો! 

 

ઉદ્ય નોની સફ ઇ, સીટીની પિલેી પથૃ્વી દિવસ (અર્થ ડ)ે પર્ થવરણલક્ષી ઉજવણી અન ેવકૃ્ષ રોપણ મ ટ ેનોંધણી 

કર વો. 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેદરર્ો (એહિલ 1, 2022) – એક િદરર્ ળ  શિેર તરીકે, બ્રેમ્પટન ેક ર્મી િર્ત્નો કરીને આગળ વધવ ન ાં અને પર્ થવરણ પર 

પોત નો િભ વ ઘટ ડવ ન ાં ચ લ  ર ખર્ ાં છે. આ એહિલમ ાં, સીટીની સ મ િ હર્ક પર્ થવરણલક્ષી પિેલોમ ાં ભ ગ લઇને પૃથ્વી મહિનો (અર્થ મન્ર્) 

ઉજવો. 

ઉદ્ય નોની સફ ઇ – એહિલ 1 

વર્થ 2022 મ ટ ેબ્રેમ્પટનન  ઉદ્ય નોની સફ ઇ ક મગીરી ચ લ  છે. રિવે સીઓ એહિલ 1 ર્ી નવેમ્બર 1 સ ધી પોત ની પસાંિગીન  ઉદ્ય નમ ાં 

સફ ઇ ક મની આગવે ની કરવ  સ્વર્ાંસવેક બની શક ેછે. સીટી મે મહિન મ ાં સાંગદિત સફ ઇ ક ર્થક્રમોન ાં આર્ોજન પણ કરશ,ે જેમ ાં િરેક વૉડથની 

જોડી બન વવ નો ક ર્થક્રમ અને મફત સ મ િ હર્ક બ રબેક્ર્  સ મેલ રિશે.ે વધ  મ હિતી જાણવ  અને તમ રી સફ ઇ ક મગીરી મ ટ ેમફત સ ધનો 

મેળવવ  વેબસ ઇટ www.brampton.ca/cleanup પર નોંધણી કર વો. 

પર્ થવરણલક્ષી ઉજવણી અને ગ્રો ગ્રીન ઍવોર્ડસથ સમ રોિ – એહિલ 23 

સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનની પિેલી પર્ થવરણલક્ષી ઉજવણી અને ગ્રો ગ્રીન ઍવોર્ડસથમ ાં જોડ ઇ જાવ! સીટી શહનવ ર, એહિલ 23 ન ાં રોજ સવ ર ે

10 ર્ી બપોરે 2 વ ગ્ર્  સ ધી નોટથન પ્લેસ પ કથમ ાં, કૌટ ાંહબક-અન કૂળ િવૃહિઓન ાં આર્ોજન કરશ ેઅને સમ િ ર્મ ાં પર્ થવરણલક્ષી અગ્રણીઓને 

નવ  ગ્રો ગ્રીન ઍવોર્ડસથ રજૂ કરશ.ે હવગતો અને આ િસાંગ મ ટે નોંધણી કર વવ  અિીં હક્લક કરો. 

વૃક્ષ રોપણ – એહિલ 24 

ટોરોન્ટો રીજીર્ન કન્ઝવેશન ઓર્ોદરટી (TRCA) સ રે્ની ભ ગીિ રીમ ાં, સીટી રહવવ ર, એહિલ 24 ન ાં રોજ સવ ર ે10 ર્ી બપોર ે12 વ ગ્ર્  

સ ધી ગૉર મીડોસ કમ્ર્ હનટી સને્ટરમ ાં મફત વૃક્ષ રોપણ ક ર્થક્રમ કરશ.ે નોંધણી અહનવ ર્થ છે. હવગતો મ ટ ેઅને નોંધણી કર વવ  

વેબસ ઇટ www.brampton.ca/parks જ ઓ. 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“બ્રેમ્પટન એક િદરર્ ળ  શિેર અને ટક ઉપણાં અને આબોિવ  ફેરફ રન  િર્ત્નોમ ાં અગ્રણી છે. આ ફેરફ રનો ભ ગ બનો – ઉદ્ય નોની સફ ઇમ ાં 

જોડ ઇ જાવ, વૃક્ષ રોપણ કરો અને આ મહિને અમ રી પિેલી પૃથ્વી દિવસ (અર્થ ડે) પર્ થવરણલક્ષી ઉજવણી અને ગ્રો ગ્રીન ઍવોર્ડસથ 

સમ રોિમ ાં િ જર રિો.” 

- પૅદિક બ્ર ઉન (Patrick Brown), મેર્ર, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

http://www.brampton.ca/cleanup
http://www.brampton.ca/growgreen
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.eventbrite.ca/e/environmental-celebration-and-grow-green-awards-ceremony-tickets-297349519417&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C457fb02c31b7484de30208da142322d5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09
http://www.brampton.ca/parks


 

 

“બ્રેમ્પટનની પર્ થવરણલક્ષી પિેલો આપણી ક બથન ફૂટહિન્ટ ઘટ ડવ મ ાં અન ેવર્થ 2050 સ ધીમ ાં આપણ ાં શિેરમ ાં ઉત્સર્જથત ગ્રીનિ ઉસ ગસે 

ઉત્સજથન 80 ટક  જેટલ ાં ઘટ ડવ મ ાં ફ ળો આપે છે. િ ાં આ મહિન ેઅને આખ ાં વર્થ પિેલોમ ાં સિભ ગી ર્ઇન ેઆપણ ાં શિેરને સ ફ અન ે

િદરર્ ળ  ર ખવ મ ાં મિિ મ ટે િરેક વ્ર્હક્તને િોત્સ હિત કરાં છ ાં.” 

- પૉલ હવસેંટે (Paul Vicente), પહલલક વક્સથ એન્ડ એન્જીનીર્રરાંગ; િ િેહશક ક ઉહન્સલર, વોર્ડસથ 1 અને 5, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“અમે બિ  િદરર્ ળ  શિેર મ ટને  જીવનલક્ષ્ર્ પર છીએ, જેની ઝ ાંખી કમ્ર્ હનટી એનર્જી ઍન્ડ એહમશન્સ દરડક્શન પ્લ ન (CEERP) અન ે

ક ઉહન્સલની અગ્રત ની પદરભ ર્ મ ાં જણ વી છે. આ મહિન,ે િ ાં રિવે સીઓને પર્ થવરણ મ ટ ેકાંઇક કરવ  પડક રાં છ ાં. રિેવ સીઓ આપણ ાં 

ઉદ્ય નોની સફ ઇ કરવ મ ાં, વૃક્ષ રોપણ કરવ મ ાં, અર્થ ડે ઉજવણીમ ાં િ જર રિેવ મ ાં, અર્વ  પોત ની પસાંિગીની અન્ર્ િદરર્ ળી પિેલો પૂરી 

કરવ મ ાં મિિ કરી શક ેછે.” 

- - ડગ હવ્િલન્સ (Doug Whillans), સીટી ક ઉહન્સલર, વોર્ડસથ 2 અને 6; સભ્ર્, એન્વ ર્રોન્મેન્ટ એર્ડવ ઇઝરી કહમટી; સભ્ર્, 

CEERP કમ્ર્ હનટી ટ સ્ક ફોસથ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન પોત ન  આબોિવ  ફેરફ ર લક્ષ્ર્ોને પિોંચી વળવ , ટક ઉપણાં સ ધ રવ  અન ેઆપણ ાં સમ િ ર્મ ાં પર્ થવરણલક્ષી ધોરણો 

વધ રે તીવ્ર બન વવ  સમર્પથત છે. આ એહિલમ ાં પર્ થવરણલક્ષી પિેલોમ ાં સિભ ગી ર્ વ, અને વધ  જાણવ  વબેસ ઇટ Brampton.ca 

જ ઓ.” 

- પૉલ મોદરસન (Paul Morrison), વચગ ળ ન  CAO, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 
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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 તેનો 

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

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

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

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

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

