
 

 

  

માચર્ 2, 2018 

 

િપર્પરે ફોર િસ્પર્ગ એટ ધી િસક્સથ એન્યઅુલ સીડી સટેરડે એન્ડ ગાડર્ન શો  

(આગામી વસંતઋતનુ ેઆવકારવા છઠ્ઠા વાિષક બીયારણમય શિનવાર અન ેબગીચાના પર્દશર્ન માટ ેતૈયાર રહો) 

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો - હાલમાં ઠંડુગાર તાપમાન હોવા છતાં, વસંતઋતુ હવે બસ તર્ણ અઠવાિડયાના સમય માટે દૂર છે, અને આ અઠવાિડક 
રજામાંનો “સીડી સેટરડે એન્ડ ગાડર્ન શો” દ્વારા બગીચાકામમાં પારંગત લોકો હંુફાળા હવામાનને વહેલો આવકાર આપશે. 

આ પર્સંગ શિનવાર, માચર્ 10 નાં રોજ સવારે 10 વાગ્યાથી બપોરે 3 વાગ્યા સુધી સેન્ચુરી ગાડર્ન્સ િરિકર્એશન સેન્ટર ઓિડટોિરયમમાં યોજાશે 
જેમાં િદવસભર પાંચ સેિમનાસર્ યોજાશેઃ 

 

સવારે 10:10-10:50 નાની જગ્યામાં બીયારણમાંથી બગીચાઓનો ઉછેર (ગર્ોઇંગ ગાડર્ન્સ ફર્ોમ સીડ્સ ઇન સ્મોલ સ્પેસીસ) 
                    

સવારે 11-11:45 તમારા શાકભાજીના બગીચા માટે અસામાન્ય અને રસપર્દ છોડ  
 (અનયુઝવલ એન્ડ ઇન્ટરેિસ્ટગ પ્લાન્ટ્સ ફોર યોર વૅજી ગાડર્ન) 
 

બપોરે 12-12:45  મધમાખીને આવકારતા પરાગરજથી ભરપૂર બગીચાઓ (બી ફેર્ન્ડ્લી પોિલનેટર ગાડર્ન્સ) 
         

બપોરે 1-1:45  પતંિગયાઓ, માખીઓ અને અન્ય પશુઓ અને તેઓનું જીવન 

   (બટરફ્લાય્સ, બગ્સ એન્ડ અધર બીસ્ટ્સ એન્ડ ધેર લાઇવ્સ) 
  

બપોરે 2-2:45  િસગાપોરના આધુિનક પયાર્વરણલક્ષી બગીચાઓ (મોડનર્ એન્વાયરોન્મેન્ટલ ગાડર્ન્સ ઓફ િસગાપોર) 

 

બગીચાકામ સંબંિધત માિહતી મેળવો, બીયારણો વહચો, અદલાબદલી કરો અને ખરીદો, બગીચાકામમાં રસ ધરાવનારાઓના સમુદાયો બનાવો, 
પર્દશર્નો અને રજૂઆતોમાં ભાગ લો અને સીડી કૅફે (Seedy Café) ની મુલાકાત લો. એક િકડ્સ ઝોનનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યંુ છે! 

પર્વેશ મફત રહેશે અને પર્થમ 100 મુલાકાતીઓ મફતમાં એક છોડ મેળવશે. 

સીટી ઓફ બર્ામ્પટન અને બર્ામ્પટન હોિટકલ્ચરલ સોસાયટી દ્વારા પર્સ્તુત, સીડી સેટરડે એન્ડ ગાડર્ન શોને એક કેનેિડયન સ્વયંસેવક સંસ્થા, 
Seeds of Diversity (સીડ્સ ઓફ ડાઇવિસટી) દ્વારા સહાયતા મળી છે જેઓ ખોરાકી પાક અને બગીચાના છોડોની જૈિવક િવિવધતા 
અને પરંપરાગત જ્ઞાનની સાચવણી કરે છે. 

વધુ માિહતી માટે, વેબસાઇટ www.brampton.ca જુઓ 
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બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે કંપાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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