
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેCOVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં  

સમગ્ર શહરેમાાં અન ેકનેડેામાાં પ્રથમ બકૅયાડડ ગાડડન પ્રોગ્રામની જાહરેાિ કરી   

 
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેક્રરયો (એતપ્રલ 16, 2020) – ગઇકાલ,ે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટને બૅકયાડડ ગાડડન પ્રોગ્રામ શરૂ કયો, એક નવી પયાડવરણ-

અનુકૂળ (ઇકૉ-ફે્રન્ડલી) પહેલ જે આપણાાં શહેરમાાં ખાદ્ય સુરક્ષાને સહાયિા કરવામાાં મદદરૂપ થશે, અને રહેવાસીઓને COVID-

19 કટોકટી દરતમયાન ઘરે સક્રિય રહેવા પ્રોત્સાતહિ કરશે. સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન COVID-19 સામે પ્રતિક્રિયા કરવામાાં પોિાના 

બગીચાઓ ઉગાડવામાાં રહેવાસીઓને સહાયરૂપ થવા સમગ્ર શહેરમાાં પહેલ શરૂ કરનાર કેનેડામાાં પ્રથમ મ્યુતનતસપાતલટી છે. 

 

નવા બ્રેમ્પટન બૅકયાડડ ગાડડન પ્રોગ્રામનુાં અધ્યક્ષપદ વોર્ડસડ 2 અને 6 માાં, સીટી કાઉતન્સલર ડગ તહહલન્સ (Doug Whillans), 

સીટીના પાર્કસડ એન્ડ ફોરેસ્ટરી ક્રડતવઝન સાથેની ભાગીદારીમાાં સાંભાળશે, અને જરૂક્રરયાિ મુજબ સામુદાતયક ભાગીદારોને સમાવશ.ે  

 

શારીક્રરક અાંિર રાખવાના પગલાઓ અમલમાાં છે ત્યારે, આ કાયડિમ રહેવાસીઓને ઉત્પાદ અન ેઔષતિઓ આરામથી પોિાના ઘરે  

ઉગાડવા, અને િેઓએ ઘરે ઉગાડેલો પાક સ્થાતનક ફૂ઼ડ બેંર્કસ અન ેસામુદાતયક સાંસ્થાઓન ેદાન કરવા પ્રોત્સાતહિ કરે છે. ખાદ્ય 

પદાથો જરૂક્રરયાિમાંદોને સરખા પ્રમાણમાાં વહેંચવાની ખાિરી કરવાના હેિુસર, ફડ બેંર્કસ અને સાંસ્થાઓએ ભરવાનુાં એક ક્રરર્કવેસ્ટ 

ફોમડ ઉપલબ્િ કરવામાાં આવશે.  

 

આ ખાદ્ય સુરક્ષા પર મેયરની સોતશયલ સપોટડ ટાસ્ક ફોસડની ધ્યાન કેતન્િિ કરવાની પહેલનો ટેકો છે અને સીટીને કાયમી હક્રરયાળુ 

શહેર (ગ્રીન સીટી) બનાવવાની અગ્રિાને દૃઢ તનશ્ચયી બનાવે છે.  

 

નવો બૅકયાડડ ગાડડન પ્રોગ્રામ, જેના મારફિે રહેવાસીઓ સક્રિય રહેવાનુાં અને હક્રરયાળી જાળવવાનુાં ચાલ ુરાખી શકે છે, િે પ્રવિડમાન 

સામુદાતયક બગીચાઓના કાયડિમનુાં તવસ્િરણ છે. 

 

રહેવાસીઓ મફિ પુરવઠો (માટી અને બીયારણ) મેળવવાની તવનાંિી ઇમેઇલથી મોકલી શકે છે, 

BramptonGreenCity@brampton.ca. અમે બગીચાઓની જાળવણી કરવાની રીિો પર શૈક્ષતણક માતહિી અને સૂચનો 

અમારી વેબસાઇટ પર વહેંચીશુાં www.brampton.ca/parks. 

 

અથડ ડે (પૃથ્વી ક્રદવસ)ની 50મી વષડગાાંઠ (બુિવાર, એતપ્રલ 22 નાાં રોજ) આવવાની િૈયારીમાાં છે ત્યારે, રહેવાસીઓ માટે શહેરી 

ખેિીમાાં ફાળો આપવાની, સમુદાયને કાંઇક પરિ કરવાની, અને બ્રેમ્પટનન ેવિારે આરોગ્યપ્રદ, લચીલુાં, અને પયાડવરણની દૃતિએ 

ટકાઉ શહેર બનાવવામાાં મદદરૂપ થવાની આ પક્રરપૂણડ િક છે. અહીં ઘર ેઅથડ ડે ઉજવવા કેટલાક સૂચનો કરવામાાં આહયા છે. 

 

જરૂરી દાન 

 

જો િમે શહેરન ેબગીચાકામ માટેની માટી અને શાકાહારી છોડ અને બીયારણનુાં દાન કરી શકિો એક િાંિો િરાવિા હો િો, કૃપા કરી 

ઇમેઇલ મોકલો, BramptonGreenCity@brampton.ca. 

 

COVID-19 ની પક્રરતસ્થતિ દરતમયાન સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન શુાં કરી રહ્ુાં છે િે સાંબાંતિિ અદ્યિન માતહિી મેળવવા વેબસાઇટ 

જુઓ, www.brampton.ca/COVID19.  
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અવિરણો (ર્કવૉટ્સ): 

“અમારા રહેવાસીઓ અને સામુદાતયક સમૂહોને આ મહામારી દરતમયાન સહાયરૂપ થવુાં એ અમારી મુખ્ય અગ્રિા છે. અમારાં 

સોતશયલ સપોટડ ટાસ્ક ફોસડ બ્રેમ્પટનના સાંવેદનશીલ સમુદાયોને જરૂરી ખોરાક સહાયિા પૂરી પાડવા અને આ હેિુસર જોડાવવા 

રહેવાસીઓને સશર્કિ બનાવવા અને પોિાના બૅકયાર્ડસડમાાં િાજુ ઉત્પાદ ઉગાડવા સખિ મહેનિ કરી રહ્ુાં છે. બ્રેમ્પટન 

રહેવાસીઓની સહાયિાથી, અમે આ કાયડિમ મારફિે 1,000 નવા બૅકયાડડ ગાડડન્સ શરૂ કરવાનો હેિુ િરાવીએ છીએ. સાથ ેમળીને, 

આપણે સક્રિય બનીન ેઅને સમુદાયને ગૌરવ અનુભવવામાાં પોષણ પૂરાં પાડીને, આપણી ફડ બેંર્કસ પરનુાં ભારણ ઓછુાં કરવામાાં 

મદદરૂપ બની શકીએ છીએ.” 

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

“અમારો કમ્યુતનટી ગાડડન્સ પ્રોગ્રામ બહુ સફળ રહ્ો છે, અને અત્યારે હયતર્કિઓ વચ્ચે શારીક્રરક અાંિર જાળવવાના ઉપાયો અમલમાાં 

હોવાને લીિ ેઅમે િે સરખી રીિે કમ્યુતનટી ગાડડન્સ ચલાવવા એટલા સક્ષમ ન બનીએ િો પણ, િે બાંિબેસિો એકમાત્ર અનુકૂળ 

કાયડિમ છે જે અમે સીિો રહેવાસીઓ માટ ેલાવી શકીએ છીએ. આ કાયડિમ િમામ રહેવાસીઓને બગીચાકામ કરવા, આઇસોલેટ 

(અલગ) રહીને પણ આઉટડોસડનો આનાંદ માણવા, અને સમુદાયમાાં આપણાાં વડીલો અને જરૂક્રરયાિમાંદોને કાંઇક પરિ કરવા 

પ્રોત્સાતહિ કરે છે.” 

- ડગ તહહલન્સ (Doug Whillans), સીટી કાઉતન્સલર, વોર્ડસડ 2 અને 6, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન  
 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન એક ફ્લાવર સીટી િરીકે બહુ જાણીિુાં છે અને આ પડકારભયાડ સમય દરતમયાન સીટી કમડચારીઓ રહેવાસીઓ 

ઘરે છે ત્યારે િેઓન ેસક્રિય રહેવામાાં સહાયરૂપ થવા બૅકયાડડ ગાડડન પ્રોગ્રામ અમલમાાં મૂકવા, કાઉતન્સલની મહત્વની અગ્રિા 

પક્રરભાષા એવા હરીયાળા શહેર િરીક ેબ્રેમ્પટનન ેતવકસાવવા, અને બ્રેમ્પટનમાાં ખાદ્ય સુરક્ષામાાં ફાળો આપવા કક્રટબદ્િ છે.” 

- ડેતવડ બાક્રરક (David Barrick), ચીફ એડતમતનસ્િેક્રટવ ઓક્રફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે 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, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 
 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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