
 

 

 

 ત્વરિત જાહેિાત માટ ે    

    

  

બ્રમે્પટનના બકૅયાર્ડ ગાર્ડન પ્રોગ્રામ ેજરૂરિયાતમદં િહવેાસીઓન ે10,000 પાઉન્ર્થી વધાિ ેઊપજ પિૂી પાર્ી 

 
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (ઓક્ટોબિ 20, 2020) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનનો બૅકયાર્ડ ગાર્ડન પ્રોગ્રામ હવ ેપિૂો થવાની સાથ,ે એપ્રપ્રલથી ઓક્ટોબિ 

2020 સુધીમા ંજરૂરિયાતમંદ િહવેાસીઓન ે10,000 પાઉન્ર્થી વધાિે ઊપજનુ ંદાન કિવામા ંઆવયંુ છે. 

 

વોર્ડસડ 2 અન ે6 નાં સીટી કાઉપ્રન્સલિ ર્ગ પ્રવહલન્સે (Doug Whillans) પ્રમુખપદ સભંાળીન,ે અન ેશહેિના પાક્સડ એન્ર્ મેઇન્ટનેન્સ એન્ર્ 

ફોિેસ્ટિી રર્પ્રવઝન ેજરૂિી સગવર્ પૂિી પાર્ીન,ે COVID-19 સામે પ્રપ્રતરિયા કિવામાં બૅકયાર્ડ ગાર્ડન પ્રોગ્રામ કનેેર્ામા ંપોતાના પ્રકાિનો પહેલો 

કાયડિમ એપ્રપ્રલ 15 ના ંિોજ શરૂ થયો હતો. તે હાલના કમ્યુપ્રનટી ગાર્ડન્સ પ્રોગ્રામનુ ંપ્રવસ્તિણ છે.  

 

આ કાયડિમે મેયિના COVID-19 સોપ્રશયલ સપોટડ ટાસ્ક ફોસડ માટે ખાદ્યપદાથોના સંસાધનો પૂિા પાર્ડયા, જેનાથી બ્રમે્પટનના નબળા 

સમુદાયો માટ ેજરૂિી સામાપ્રજક સહાયતા સગવર્મય બની છે.  

 

બધાં બ્રમે્પટનવાસીઓ માટ ેખુલ્લા, આ કાયડિમે િહેવાસીઓને માટી, પ્રબયાિણોના પૅકજેીસ, અને તઓેન ેનવા બગીચાઓ પ્રવકસાવવાને 

સંબંપ્રધત સલાહ પૂિી પાર્ી. એપ્રપ્રલથી ઓક્ટોબિ સુધી, િહેવાસીઓએ પોતાના બૅકયાર્ડ ગાર્ડન્સમા ંઊપજ મેળવી, જેમા ંકેટલાક િહવેાસીઓએ 

પાક પોતાના માટ ેિાખ્યો અને અન્ય િહેવાસીઓએ સ્થાપ્રનક ફૂર્ બેંક્સ અને નાઇટ્સ ટૅબલ, રિજનિેશન, ખાલસા એઇર્ અન ેયુનાઇટેર્ પ્રશખ્સ 

સપ્રહતની સામદુાપ્રયક સંસ્થાઓન ેદાનમા ંઆપ્યો.  

 

જરૂરિયાતમંદ િહવેાસીઓને તાજી ઊપજથી સહાયતા કિવા ઉપિાંત, આ પયાડવિણન ેઅનુકૂળ પહેલે િહવેાસીઓને COVID-19 દિપ્રમયાન 

સરિય િહવેા પ્રોત્સાપ્રહત કયાડ, અન ેબ્રેમ્પટનવાસીઓને ઘિ ેકિવા જેવી પ્રવૃપ્રિ પૂિી પાર્ીને િહેવાસીઓના માનપ્રસક આિોગ્યને ટેકો પૂિો પાર્ડયો. 

પહેલી વાિ કામ કિતા ગાર્ડનસડ માટે તે બગીચાકામ પ્રવશ ેશીખવાની અન ેનવો શોખ અજમાવવાની તક પણ િહી હતી. 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન આ કાયડિમન ેશક્ય બનાવવા બદલ પોતાના સહાયકો સ્કૉટ્સ (Scotts), મૅટામી હોમ્સ, પેિેર્ાઇઝ ર્ેવલપમને્ટ્સ, 

TACC હોલબોનડ કોપોિેશન, અને રફલ્ર્ગટે ર્વેલપમેન્ટ્સનો આભાિ માને છે.  

 

આકંર્ાઓ જોતા 

 

• કાયડિમની શરૂઆતના ત્રણ રદવસમાં, 6,000 િહવેાસીઓએ નોંધણી કિાવી હતી. 

• 45 થી વધાિે સ્વયંસેવકોએ સહભાગીઓન ેમફત પ્રબયાિણ પ્રવતિણમા ંસહાયતા કિવા 490 કલાકો સુધી કામ કયુું હતુ.ં 

• કમડચાિીગણ અન ેસ્વયંસવેકોએ સહભાગીઓન ે3,057 યાર્ડસડ જેટલો માટીનો મોટો જથ્થો; 8,553 બેગ્સ ભિેલી માટી; અન ે

15,162 પૅકેટ્સ જેટલંુ પ્રબયાિણ પ્રવતિણ કયુું હતુ.ં 

 

અવતિણો (ક્વૉટ્સ): 

 

“અમ ેબૅકયાર્ડ ગાર્ડન પ્રોગ્રામને અને કાઉપ્રન્સલિ પ્રવહલન્સની આગવેાનીન ેઆશ્ચયડજનક પ્રપ્રતસાદ જોયો, અને અમ ેકનેેર્ામા ંતનેા જેવી પ્રથમ 

પહેલ બ્રમે્પટનમાં લાવીને ચેપ્રમ્પયન બનવા બદલ ગૌિવ અનુભવીએ છીએ, જે નજીકના અન ેદૂિના શહેિો માટે પ્રેિણા સમાન છે. COVID-

19 સોપ્રશયલ સપોટડ ટાસ્ક ફોસ ેમશુ્કેલભયાડ સમય દિપ્રમયાન નાઇટ્સ ટૅબલ અને રિજેન માિફત ેનબળા બ્રેમ્પટનવાસીઓને જરૂિી 

https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force


 

 

ખાદ્યપદાથોની સહાયતા પૂિી પાર્ી, અન ેઊપજ પ્રવકસાવનાિ અને દાન આપનાિ દિકે વયપ્રક્તએ આપણી ફૂર્ બેંક્સ પિનુ ંદબાણ ઘટાર્ડયંુ હતુ,ં 

આપણા ંપયાડવિણને ટેકો આપ્યો, અન ેઆપણને સૌને ગૌિવભયો અનુભવ કિાવયો.” 

 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“આપણાં માટ ેપહેલો બૅકયાર્ડ ગાર્ડન પ્રોગ્રામ બ્રમે્પટનમા ંએક પ્રવશાળ સફળતા હતી. અમ ેહજાિો િહેવાસીઓન ેપ્રબયાિણ અને માટી આપી, 

જેનાથી જરૂરિયાતમંદ િહવેાસીઓને 10,000 થી વધાિ ેપાઉન્ર્ની ઊપજ પૂિી પાર્ી શકાઇ. હંુ િમત બદલી નાખતી પહેલનો ભાગ બનનાિ 

દિેકે દિેક િહવેાસી અન ેધધંાનો આભાિ માનવા ઇચછંુ છંુ, જે પહલેે દિેક વયપ્રક્તને બગીચાકામ કિવા, આઉટર્ોસડનો આનંદ માણવા, અને આ 

વર્ષ ેઆપણા ંસમુદાયને કંઇક પિત આપવા પ્રોત્સાપ્રહત કયાડ.” 

 

- ર્ગ પ્રવહલન્સ (Doug Whillans), સીટી કાઉપ્રન્સલિ, વોર્ડસડ 2 અન ે6, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન  

 

“સીટી કમડચાિીઓએ બૅકયાર્ડ ગાર્ડન પ્રોગ્રામનો અમલ કિવા મહનેતભિી કામગીિી કિીને આપણાં સમદુાય માટે પ્રચંર્ કરટબદ્ધતા અન ેસભંાળ 

દેખાર્ી છે, અને અમ ેપરિણામો જોઇન ેઆનાથી વધાિે પ્રભાપ્રવત થઇ શકતા નથી. બ્રેમ્પટન એક ગ્રીન સીટી છે, જે કાઉપ્રન્સલની મહત્વની 

અગ્રતા પરિભાર્ષા છે, અને આ કાયડિમે બ્રેમ્પટનમા ંિહવેાસીઓને સરિય િાખ્યા છે અન ેવયપ્રક્તઓ અન ેકુટુંબોન ેખાદ્ય સુિક્ષા પૂિી પાર્ી છે.” 

 

- ર્ેપ્રવર્ બારિક (David Barrick), ચીફ એર્પ્રમપ્રનસ્િેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“બ્રેમ્પટન બકૅયાર્ડ ગાર્ડન પ્રોગ્રામ આવી જ એક ચરર્યાતી પહેલ હતી. અમ ેસેવા આપીએ છીએ તવેા નબળા કટુુંબો, વયપ્રક્તઓ અને 

વર્ીલોમાંથી, ઘણાંન ેઆિોગ્યલક્ષી ચચંતાઓ સતાવી િહી છે. તાજા ફળો અન ેશાકભાજી તેઓને સાર ંઆિોગ્ય જાળવવામા ંમદદરૂપ થવા 

અપ્રનવાયડ છે. ગાર્ડન પ્રોગ્રામ એક મૂલ્યવાન સંસાધન હતુ ંજેનાથી ખાદ્ય પદાથોની ઉણપ ધિાવતા ઘિબાિોને બહુ જરૂિી ઊપજ પૂિી પાર્ી 

શકાઇ હતી.” 

 

- ઍની બાયોની (Annie Bynoe), એપ્રક્ઝક્યુરટવ ર્ાઇિેક્ટિ, નાઇટ્સ ટૅબલ 

 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના બૅકયાર્ડ ગાર્ડન પ્રોગ્રામથી એક ચરર્યાતી સફળતા જોવા મળી હતી. તાજી ઊપજ જે રિજનિેશન આઉટિીચ સમદુાયને 

મળી તનેો સીધો પ્રભાવ બ્રેમ્પટનવાસીઓના જીવન પિ પર્ડયો હતો જેઓ આપણાં ભોજન કાયડિમ અને અમાિી ઇમિજન્સી ફૂર્ બેંક સધુી 

પહોંચી શક્યા. આપણાં િહેવાસીઓને સહભાગી થવા પ્રોત્સાપ્રહત કિવા સીટીએ દેખારે્લંુ દૂિંદેશીપણં બદલ અમ ેખિેખિ આભાિી છીએ."  

 

- ટેર્ બ્રાઉન (Ted Brown), CEO, રિજનિેશન આઉટિીચ કમ્યુપ્રનટી 
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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. 

વધ  જાણવા માટે 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 

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
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