
 

 

 

માર્ચ 4, 2019  

 

વસતંઋતનુા આગમનન ે 

સીડ્ડી સટેરડ ે(પષુ્કળ બીયારણો દખેાડતો શનનવાર) અન ેગાડચન શૉ (બગીર્ાના પ્રદશચન)થી વધાવો 
 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – આ અઠવારડક રજામાં સીડ્ડી સેટરડ ેઅને ગાડચન શૉ સાથ ેવસંતઋતનુા આગમનન ેવધાવવા માટે તૈયાર રહો! 

આ વાર્ષચક પ્રસગં શનનવાર, માર્ચ 9 ના ંરોજ સવાર ે10 વાગ્યાથી બપોર ે3 વાગ્યા સુધી 340, વૉડેન સ્ટ્રીટ ઇસ્ટ્ટ નસ્ટ્થત, સને્ર્ુરી ગાડચન્સ 

રરરિએશન સને્ટર ઓરડટોરરયમમા ંયોજાશ.ે  

20 ઉપરાંત પ્રદશચકો સાથ,ે બગીર્ાકામ સબંંનધત માનહતી મેળવો, બીયારણો વહેંર્ો, અદલાબદલી કરો અન ેખરીદો, બગીર્ાકામમાં રસ 

ધરાવનારાઓના સમુદાયો બનાવો, પ્રદશચનો અન ેરજૂઆતોમાં ભાગ લો અન ેસીડ્ડી કૅફ ે(Seedy Café) ની મુલાકાત લો. એક રકડ્ઝ ઝોનનુ ં

આયોજન પણ કરવામાં આવયંુ છે. 

પ્રવેશ મફત રહેશે અને પ્રથમ 100 મુલાકાતીઓ એક છોડ મફતમા ંમળેવશે. 

આ પ્રસંગ ેરદવસભર પાંર્ સેનમનાસચ યોજાશ.ે 

 

 સવાર ે10:10 વાગ્યાથી 10:50 સુધી – જુનલયા ડાઇમાકોસ (Julia Dimakos) સાથ ેસીડ બેનઝક્સ 101 (બી સંબંનધત મૂળભૂત 

માનહતી) 

 સવાર ે11 વાગ્યાથી 11:45 સુધી – હોમસ્ટ્ટીડડંગ (ઘરવાડી બનાવવી), માત્ર સેનન્ટમેન્ટલ ફામચ (રનસક ખેતર) ધરાવતા સેલફોનવાળા 

નહપ્પીસ (સ્ટ્વચ્છંદીઓ) નહીં 

 બપોર ે12 વાગ્યાથી 12:45 સુધી – જેમ્સ ગ્રેહામ (James Graham) સાથ ેજમીનની ઉપર ઊગતા શાકભાજીનુ ંબાગકામ 

 બપોર ે1 વાગ્યાથી 1:45 સુધી – ટોરોન્ટો રીજીયન કન્ઝવેરટવ ઓથોરરટી સાથે પક્ષીઓ, પતંનગયાઓ અન ેઅન્ય ઉડતા જીવો માટેનુ ં

બાગકામ 

 બપોર ે2 વાગ્યાથી 2:45 સુધી - બ્રામ્પટન એનનમલ સર્વચસીસ સાથે બ્રામ્પટનમાં કોયોટીસ (વરુ) અને વાઇડલાઇફ (વન્યજીવન) 
 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન અને બ્રામ્પટન હોર્ટચકલ્ર્રલ સોસાયટી દ્વારા પ્રસ્ટ્તુત, સીડ્ડી સેટરડ ેઅન ેગાડચન શૉને સીડ્સ ઓફ ડાઇવર્સચટી દ્વારા 

સહાયતા મળે છે, જે એક કનેેરડયન સ્ટ્વૈનચ્છક સંસ્ટ્થા છે જે ખાદ્ય પદાથોના પાકો અને બગીર્ાના છોડોની જૈનવક નવનવધતા અન ેપરંપરાગત 

જ્ઞાનને ટકાવી રાખવા કરટબદ્ધ છે. 

 

વધ ુમાનહતી માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/parks. 

 

અવતરણ (ક્વૉટ): 

 

“સીટી ઓફ બ્રામ્પટનમા,ં આપણા ંસમુદાયોને હરરયાળુ રાખવા અન ેરહેવાસીઓન ેબાગકામ સંબંનધત સંસાધનો પૂરા પાડવામાં પ્રવૃત્તમય રહેવા 

અમ ેકરટબદ્ધ છીએ. તમ ેતમારા કુટુંબીજનોને લાવો અન ેઆ પ્રસંગ ેબાગકામ સંબંનધત કેટલીક માનહતી મેળવો, વક્તાઓને સાંભળો અન ેઘણાં 

પ્રદશચકોની મુલાકાત લો તે માટ ેહંુ તમન ેપ્રોત્સાનહત કરુ ંછંુ.” 

- મેયર પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown) 

 

http://www.brampton.ca/parks
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બ્રમૅ્પટન નવશાળ આયોજનો નવષ ેનવર્ાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભનવષ્ય માટે તૈયાર સંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયની વૃનદ્ધ, યુવાની અને વૈનવધ્ય આપણને અલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે નસ્ટ્થત છીએ જયાં રોકાણોન ેપ્રોત્સાનહત કરીએ છીએ અન ેવૈનવવક સ્ટ્તરે અમારી સફળતામાં વૃનદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગનતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ર્ાંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા લોકોમાં ગૌરવની લાગણીનો સંર્ાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનને આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોડાણ 

ધરાવતું શહેર બન ેજે પ્રવતચનાત્મક, વયાપક અન ેસાહનસક હોય. અમન ેTwitter, Facebook, અને Instagramપર અનુસરો. અહીં વધુ જાણકારી મળેવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નમરડયા સપંકચ: 

મોનનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડચનેટર, નમરડયા એન્ડ કમ્યુનનટી એંગેજમેન્ટ  

વયૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

