
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

બ્રૅમ્પટનની પહલેવહલેી પર્ાાવિણીર્ ઉજવણી અન ે

ગ્રો ગ્રીન એવૉર્ડ્ા ્માિોહમાાં જોડાઓ 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિર્ો (14 એપ્રિલ 2022) – અર્ા મન્ર્ના ભાગરૂપે પ્ર્ટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અર્ા ડેના ્પ્તાહના અાંતે તમની પહેલવહેલી 

પર્ાાવિણીર્ ઉજવણી અને ગ્રો ગ્રીન એવૉર્ડ્ા ્માિોહ ર્ોજી િહ્યા છે. 

પર્ાાવિણીર્ ઉજવણી અને ગ્રો ગ્રીન એવૉર્ડ્ા ્માિોહ શપ્રનવાિે એપ્રિલની 23મી તાિીખે ્વાિ ે10 ર્ી બપોિ ે2 વાગ્ર્ા ્ુધી 170, ક્લાર્ા 

બૂલવડા ખાત ેપ્રથર્ત નોટાન પ્લે્ પાર્ામાાં ર્ોજાશે. 

આ પ્રનિઃશુલ્ર્ ઇવને્ટ જાહેિ જનતા માટે ખુલ્લો િહેશે અને તેમાાં પ્ર્ટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના રડપાટામેન્્્, થર્ાપ્રનર્ ્મૂદાર્ના જૂર્ો અને પ્રબન-

નફાર્ાિર્ ્ ાંથર્ાઓ એર્ પર્ાાવિણીર્ પ્રવષર્ લક્ષી ્ામુદાપ્રર્ર્ મેળાના ભાગરૂપે ભાગ લેશ ેજેમાાં નેચિ વૉક્્ અને ટ્રેઝિ હન્્્ અન ેરર્ર્ડ્ ઝોન 

જેવી િવપૃ્રિઓ હશ.ે ઇવેન્ટને બ્રૅમ્પટન એનવાર્મેન્ટલ એડવાઇઝિી ર્પ્રમટી અને બ્રૅમ્પટન એનવાર્મેન્ટલ અલાર્ન્્નુાં ્મિર્ાન મળેલ છે. 

ગ્રો ગ્રીન એવોડા ્માિોહ ્વાિ ે11:30 વાગ્ર્ે ર્શ ેજેમાાં ઉત્ર્ૃષ્ટ વ્ર્પ્રક્તઓ, વ્ર્વ્ાર્ો અને ્ાંથર્ાઓને ્ન્માપ્રનત ર્િાશે જેમણ ેપર્ાાવિણીર્ 

આગેવાની િદર્શાત ર્િી હોર્ અને એર્ થવથર્ ટર્ાઉ અને પ્રથર્પ્રતથર્ાપર્ બ્રૅમ્પટનના ્જાન માટેના ગ્રો ગ્રીનના થર્ાપ્રપત તેમજ ર્દુિતી 

પર્ાાવિણોના ્ાંિક્ષણ, પ્રવર્ા્ અને ્ાંતપુ્રલત ર્િવાના પ્રવઝનમાાં નોંધપાત્ર ર્ોગદાન આપ્ર્ુાં હોર્. 

ગ્રો ગ્રીન એવોર્ડ્ાનુાં િાર્ોજન ઉદાિ હારે્ ARGO રડવલપમેન્ટ ર્ોપોિેશન દ્વાિા ર્ર્ુાં છે. 

િત્ર્ેર્ ઇવને્ટ માટે િપ્રજથટ્રેશન ર્િાવવુાં આવશ્ર્ર્ છે. વધુ જાણર્ાિી માટે અને િજીથટિ ર્વા અહીં મુલાર્ાત લો 

www.brampton.ca/earthmonth.   

એર્ હરિર્ાળા શહેિ તિીર્ ેબ્રૅમ્પટન ટર્ાઉપણાના િર્ા્ો ્ાંદભે અને પર્ાાવિણ પિ તનેા િભાવને ઘટાડવા ્ાંદભે હિણફાળ ભિી િહ્યા 

છે. અમાિી હરિર્ાળી પહેલો પ્રવશ ેવધુ જાણવા અહીં આવો: www.brampton.ca.  

લલાંર્: 

• ર્મ્ર્ુપ્રનટી એનર્જી એન્ડ એપ્રમશન્્ રિડક્શન પ્લાન 

• ્ેંટિ ફોિ ર્મ્ર્પુ્રનટી એનર્જી ટ્રાન્્ફોમેશન  

• પાર્ાલેન્ડ ડેરડર્ેશન થટ્રટેેજી 

• અબાન ફોિેથટ મેનેજમેન્ટ પ્લાન 

http://www.brampton.ca/earthmonth
http://www.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/CCET.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Parkland-Dedication-Strategy/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/Our-Urban-Forest.aspx


 

 

• દ્ લાખ વકૃ્ષો (One Million Trees): 

• ઇલેપ્રક્ટ્રર્ બ્ ડેમોન્થટ્રેશન અને ઇપ્રન્ટગ્રેશન ટ્રાર્લ 

્વુાક્ર્ો 

“બ્રૅમ્પટન એર્ હરિર્ાળુ શહેિ છે અને હુાં ઉત્્ુર્તાર્ી અમાિા િર્મ વખત આર્ોજાર્ેલ પર્ાાવિણીર્ ઉજવણી અને ગ્રો ગ્રીન એવૉર્ડ્ા ્માિોહની 

િાહ જોઉ છુાં. આ મહત્વપૂણા ઇવને્ટ આપણા ટર્ાઉ શહેિ અન ેતનેે તવેુાં બનાવવામાાં મદદ ર્િનાિ દિેર્ વ્ર્પ્રક્તને હાઇલાઇટ ર્િ ેછે અને તેમને 

વધાવ ેછે. હુાં દિરે્ વ્ર્પ્રક્તને 23 એપ્રિલના િોજ નોટાન પ્લે્ ખાતેના ર્ાર્ાક્રમમાાં હાજિી આપવા િોત્્ાપ્રહત ર્રાં છુાં." 

- પૅરટ્રર્ બ્રાઉન, મેર્િ, ્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

 

 

"આ ર્ાઉપ્રન્્લ આપણા શહેિને હરિર્ાળુ બનાવવા માટ ેિપ્રતબદ્ધ છે. બ્રૅમ્પટનના પર્ાાવિણીર્ િોજેક્્્ પ્રવશ ેવધુ જાણવા, થર્ાપ્રનર્ ્ાંથર્ાઓ 

્ારે્ વાતચીત ર્િવા અને તેમાાં ્ામેલ ર્વા, બહાિની હવાનો આનાંદ માણવા અને દિિોજ આપણા પર્ાાવિણમાાં ફેિફાિ ર્િનાિાઓને વધાવી 

લેવા માટે પર્ાાવિણીર્ ઉજવણી અન ેગ્રો ગ્રીન એવૉર્ડ્ા ્માિોહમાાં જરૂિ હાજિી આપશો.” 

- પૉલ પ્રવ્ેન્ટ, િમુખ, પપ્રલલર્ વક્્ા એન્દ એપ્રન્જપ્રનઅરિાંગ; રિજનલ ર્ાઉપ્રન્્લિ, વૉડા 1અન ે5, પ્ર્ટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

“અમાિી ્હુ િર્મ પર્ાાવિણીર્ ઉજવણી અને ગ્રો ગ્રીન એવૉર્ડ્ા ્માિોહમાાં તમાિા પરિવાિ અને પ્રમત્રોને ્ારે્ લાવશો. અમે 2050 ્ધુીમાાં 

બ્રૅમ્પટનમાાં ્જાાતા ગ્રીનહાઉ્ ગે્ના ઉત્્જાનમાાં 80 ટર્ા ઘટાડો ર્િવાની ર્ાત્રા પિ છીએ, અને પ્રનવા્ીઓ આપણા શહેિને થવચ્છ, 

હરિર્ાળા અને વધુ ટર્ાઉ ભપ્રવષ્ર્ના માગા પિ ચાલતા િહવેામાાં મદદ ર્િી શર્ ેછે.” 

- ડુગ પ્રવ્હલાન્્, પ્ર્ટી ર્ાઉપ્રન્્લિ, વૉડા 2 અને 6, ્ભ્ર્, એનવાર્નામેન્ટ એડવાર્ઝિી ર્પ્રમટી; ્ભ્ર્, CEERP ર્મ્ર્ુપ્રનટી ટાથર્ ફો્ા, 

પ્ર્ટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

“અમે ર્ેવી િીત ેટર્ાઉપણામાાં ્ધુાિા લાવી િહ્યા છીએ અને પર્ાાવિણીર્ ધોિણો વધાિી િહ્યા છીએ તેના પ્રવશ ેિહેવા્ીઓન ેમાપ્રહતગાિ િાખવા 

માટે પ્ર્ટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ્મર્પાત છે. પર્ાાવિણીર્ ઉજવણી અને ગ્રો ગ્રીન એવૉર્ડ્ા ્માિોહમાાં આવો અને એર્ માપ્રહતગાિ, માણવાલાર્ર્ અને 

હરિર્ાળા શપ્રનવાિનો આનાંદ ઉઠાવો." 

- પૉલ મોરિ્ન (Paul Morrison), વચગાળાના ચીફ એડપ્રમપ્રનથટ્રેરટવ ઓરફ્િ, પ્ર્ટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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ર્નૅડેાના ્ૌર્ી ઝડપી પ્રવર્ા્ ર્િતા શહિેો પરૈ્ી એર્ તિીર્ ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 ર્િતા વધ ુલોર્ો વ્ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્ર્વ્ાર્ો છે. અમે જે ર્ઈ ર્િીએ છીએ તેનો હાદા 

છે લોર્ો. અમને ઊજાા મળ ેછે અમાિા પ્રવપ્રવધ ્માજોમાાંર્ી, અમ ેિોર્ાણ માટે આ ર્ષાણનુાં ર્ને્ર છીએ અને અમે તર્પ્રનર્ી અને પર્ાાવિણીર્ નપ્રવનતા તિફ દોિી જતી ર્ાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

ર્િીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા પ્રનિોગી શહેિના પ્રવર્ા્ માટે છે જે ્ુિપ્રક્ષત, ટર્ાઉ અને ્ફળ હોર્. અમાિી ્ાર્ે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/About-Us/Pages/ebus.aspx
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


 

 

 

પ્રમરડર્ા ્ાંપર્ા (MEDIA CONTACT): 

્ીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મપ્રલ્ટર્લ્ચિલ પ્રમરડર્ા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

