
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

વસતંઋતનુા આગમનન ે 

સીડ્ડી સટેરડ ે(પષુ્કળ બીવાળા શનનવાર) અન ેગાડડન શૉ (બગીચાના પ્રદશડન) સાથ ેઉજવો 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ફેબ્રુઆરી 18, 2020) – વસંતઋતુના આગમનની તૈયારી છે અને તેથી સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનનો 8મો વાર્ષડક 

સીડ્ડી સેટરડે અને ગાડડન શૉ ઉજવવા તૈયાર રહો! 

  

આ વષડનો સીડ્ડી સેટરડે અને ગાડડન શૉ ફેબ્રુઆરી 29 નાં રોજ સવાર ે10 વાગ્યાથી બપોરે 3 વાગ્યા સુધી સેન્ચુરી ગાડડન્સ 

રરરિએશન સેન્ટર ઓરડટોરરયમમા ંયોજાશે. તમે બગીચાકામ કરવા નવા હો અથવા કસાયેલા વ્યવસાયી હો, આપ સૌનુ ંઆ 

કૌટુંનબક-અનુકૂળ પ્રસંગમા ંસ્વાગત છે.  

  

30 થી વધારે પ્રદશડકો સાથ,ે હાજર મુલાકાતીઓ પાસ ેનનષ્ણાતોને સાંભળવાની, બગીચાકામને લગતી માનહતી મેળવવાની, 

બીયારણો વહેંચવાની, આપલે કરવાની અને ખરીદવાની, બગીચાકામ સંબંનધત સમુદાયોમા ંજોડાવાની, બાળકો માટેનો રકડ્સ ઝોન 

જોવાની, અને સીડ્ડી કૅફે (Seedy Café) નો આનંદ માણવાની તક રહેશે.  

  

બગીચાકામ સંબંનધત નનષ્ણાતો રદવસભર ચાર સેનમનારોનુ ંઆયોજન પણ કરશે: 

 

 સવાર ે10:30 થી 11:15 વાગ્યા સુધી, Nancy Lotecki-Neely (નેન્સી લોટેસ્કી-નીલી), ઝીરો વેસ્ટ 

કેલેડોન, “વ્હાય વેસ્ટ મેટસડ”  

 સવાર ે11:30 થી બપોરે 12:15 વાગ્યા સુધી, Emma Biggs (એમા નબગ્સ), હોર્ટડકલ્ચરલ રાઇટર એન્ડ 

બ્રોડકાસ્ટર, “ગાડડનીંગ નવથ એમા”  

 બપોરે 12:30 થી 1:15 વાગ્યા સુધી, Brian Millward (બ્રાયન નમલવાડડ), સ્ટેવડડનશપ કોર્ડડનેટર, લોકલ 

એન્હાન્સમેન્ટ એન્ડ અનપ્રનશએશન ઓફ ફોરેસ્્સ (LEAF), “ટ્રીઝ, બીઝ એન્ડ અધર થથંગ્સ”  

 બપોરે 1:30 થી 2:15 વાગ્યા સુધી, Steven Biggs (નસ્ટવન નબગ્સ), હોર્ટડકલ્ચરલ રાઇટર એન્ડ 

બ્રોડકાસ્ટર, “એરડબલ્સ ઇન અબડન લેન્ડસ્કૅપ્સ (શહેરી વાતાવરણમા ંખાવાલાયક ખાદ્યપદાથો)”  

 

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

  

આ પ્રસંગનુ ંઆયોજન બ્રેમ્પટન હોર્ટડકલ્ચરલ સોસાયટી સાથેની ભાગીદારીમા ંથઇ રહ્ુ ંછે અને તેન ેસીડ્સ ઓફ ડાઇવર્સડટીનો ટેકો 

છે, જે એક કેનેરડયન દાતા સંસ્થા છે અને તે પ્રસ્તુતકતાડ પ્રાયોજક Revera Inc. (રરવેરા ઇન્ક.) સાથે, ખેતીલક્ષી અને બાગાયતી 

ખેતીલક્ષી જૈનવક નવનવધતાના સંરક્ષણને કરટબદ્ધ છે.  

  

નવગતો માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/parks.   
 

અવતરણો (ક્વૉ્સ): 

 

“બ્રેમ્પટન એક હરરયાળુ શહેર છે અને પયાડવરણલક્ષી આયોજનો જેમ કે સીડ્ડી સેટરડે (Seedy Saturday) અને બગીચાનુ ં

પ્રદશડન (ગાડડન શૉ) એ આપણી જૈનવક નવનવધતાના મહત્વ પર જાગરૂકતા લાવવા માટે મહત્વના છે. આ ઉદ્યોગના નનષ્ણાતો રકડ્સ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ecocaledon.org/zero-waste-caledon-project/&data=02%7C01%7CRobina.Sood@brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453519757&sdata=rmUePKtWNfiSLLi
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ecocaledon.org/zero-waste-caledon-project/&data=02%7C01%7CRobina.Sood@brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453519757&sdata=rmUePKtWNfiSLLi
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.emmabiggs.ca/&data=02%7C01%7CRobina.Sood@brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453519757&sdata=LB9fGajsc9R7O1rtfsjzijmQu9o7fdD8idOoYsnw
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.emmabiggs.ca/&data=02%7C01%7CRobina.Sood@brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453519757&sdata=LB9fGajsc9R7O1rtfsjzijmQu9o7fdD8idOoYsnw
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.yourleaf.org/staff&data=02%7C01%7CRobina.Sood@brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453529750&sdata=pUPJZF6mhEMmPq0L5ClIRZ+26zrMu+a52Up
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.yourleaf.org/staff&data=02%7C01%7CRobina.Sood@brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453529750&sdata=pUPJZF6mhEMmPq0L5ClIRZ+26zrMu+a52Up
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://stevenbiggs.ca/&data=02%7C01%7CRobina.Sood@brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453529750&sdata=7aucd/1TaAdHSjvP4ySf5jkDH71xDFqzBKyNwODFyw
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://stevenbiggs.ca/&data=02%7C01%7CRobina.Sood@brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453529750&sdata=7aucd/1TaAdHSjvP4ySf5jkDH71xDFqzBKyNwODFyw
https://bramptonhort.org/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjmxszpmbbnAhUUYoYKHVUpCXMYABAAGgJ2dQ&ohost=www.google.com&cid=CAASE-RogLa3RwoUcdWRYdDw5iYCI2E&sig=AOD64_1HdL2SUoyDNrKzC_T7bKakeP4Lcw&q=&ved=2ahUKEwiSk8TpmbbnAhUlq1kKHUJhAUc
http://www.brampton.ca/parks


 

 

ઝોનમાં મહત્વની માનહતી વહેંચશે જેમાં બાળકો ખોરાક ટકાઉપણં નવશ ેશીખી શકે છે, આ આયોજન બધી ઉંમરના લોકો માટે 

રોમાંચક અને શૈક્ષનણક બની રહેવાનુ ંવચન આપ ેછે!” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
 

“ગયા વષે, સીડ્ડી સેટરડે અને ગાડડન શૉમા ં1,100 ઉપરાંત લોકો આકષાડયા હતા. હું દરેક વ્યનક્તને હાજર રહેવા પ્રોત્સાનહત કર ંછંુ 

ખાસ કરીને જો તમન ેગ્રીન થમ્બમા ં(છોડ નવકસાવવાની કુદરતી કળા જાણવામાં), અને વસંતઋતુમા ંવાવેતર નવશે અને તમે 

બ્રેમ્પટનન ેહરરયાળુ રાખવામા ંકેવી રીતે મદદ કરી શકો છો તે નવશે વધુ જાણવામા ંરસ હોય.” 

- પૉલ નવસેંટ ે(Paul Vicente), પ્રાદેનશક કાઉનન્સલર અને અધ્યક્ષ, પનલલક વક્સડ એન્ડ એન્ીનીયરરંગ, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

 

"બ્રેમ્પટન હોર્ટડકલ્ચરલ સોસાયટી 8મો વાર્ષડક સીડ્ડી સેટરડે અન ેગાડડન શૉ ઉજવવા ફરી એકવાર સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન સાથ ે

ભાગીદારી કરવા ઉત્સાનહત છે. આ આયોજન સંપૂણડપણે બગીચાકામ, પયાડવરણલક્ષી ટકાઉપણં અને સંરક્ષણ નવશે છે ત્યારે, 

સમુદાયને સાથ ેલાવવાથી સમુદાયન ેપોતાના રહેવાના સ્થળને પોષણ આપવાના મહત્વ નવશ ેજાણવા મળશે.” 

- કૅરોલ સ્પ્રાગ્ગે્ટ (Carole Spraggett), પ્રમુખ, બ્રેમ્પટન હોર્ટડકલ્ચરલ સોસાયટી  
 
 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ  

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

