
 

 

 

 ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                     

  

                   

  

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ફબે્રઆુરી 1 ન ાં રોજ બીજો વ ર્ષિક બકૅય ર્િ ગ ર્િન પ્રોગ્ર મ શરૂ કરશ ે 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જાન્યુઆરી 25, 2021) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનનો પ્રખ્ય ત ગ ર્િન પ્રોગ્ર મ ફબે્રઆુરી 1 ન ાં રોજ બીજા વષિમ ાં પ્રવશેશે. 

 

આ પય િવરણ-અનુકૂળ પહેલ આપણ ાં શહેરમ ાં સહભ ગીઓને પોત નુાં બકૅય ર્િ ગ ર્િન વવકસ વવ  મફત મ ટી, બીય રણ અને મદદરૂપ થત  

સૂચનો પૂર  પ ર્ીને ખ દ્ય સુરક્ષ ને ટેકો આપવ મ ાં મદદરૂપ થ ય છે. આ વષિનો ક યિક્રમ ગત વષિ 2020 મ ાં સહભ ગી થવ ની તક ન મેળવન ર 

લોકો સવહત, મ ત્ર નવ  સહભ ગીઓ મ ટે ખુલ્લો મૂકવ મ ાં આવશ.ે 

 

બૅકય ર્િ ગ ર્િન પ્રોગ્ર મ રહેવ સીઓને ઉત્પ દ અને ઔષવિઓ આર મથી પોત ન  ઘરે ઉગ ર્વ , અને તઓેએ ઘર ેઉગ ર્ેલો પ ક સ્થ વનક ફૂ઼ર્ 

બેંક્સ અન ેસ મુદ વયક સાંસ્થ ઓન ેદ ન આપવ  પ્રોત્સ વહત કર ેછે.  

 

આ ક યિક્રમ ખ દ્ય સુરક્ષ  પર મેયરની COVID-19 સોવશયલ સપોટિ ટ સ્ક ફોસિની ધ્ય ન કેવન્િત કરવ ની પહેલન ેટકેો આપે છે અને સીટીને 

ક યમી હરરય ળુ શહેર બન વવ ની અગ્રત ને દૃઢ વનશ્ચયી બન વે છે, અન ેરહવે સીઓની મ નવસક અન ેશ રીરરક સખુ ક રીન ેપ્રોત્સ હન આપે 

છે.  

 

રહેવ સીઓ સોમવ ર, ફબે્રુઆરી 1 ન ાં રોજ, સવ ર ે10 વ ગ્યે વબેસ ઇટ www.brampton.ca/backyardgarden પર બીય રણ અન ે

મ ટી મફત મેળવવ  ઓનલ ઇન નોંિણી કર વી શકે છે. આ વષિન  બકૅય ર્િ ગ ર્િન્સ, બગીચ ક મને લગત  સૂચનો, શકૈ્ષવણક મ વહતી અન ે

સાંસ િનો પણ વેબ પજે પર ઉપલબ્િ થશ.ે રહેવ સીઓન ેસોવશયલ મીરર્ય  પર પોત ન  ગ ર્િન્સની મ વહતી વહેંચવ  હૅશટગૅ 

#GardensofBrampton નો ઉપયોગ કરવ  આમાંવત્રત કરવ મ ાં આવે છે. 

 

આ વષ,ે આ ક યિક્રમન  ગૌરવપવૂિક પ્ર યોજક સ્કૉટ્સ (Scotts) બન્ય  છે. આ શહેર મટૅ્ટ મી હોમ્સ, પેરેર્ ઇઝ ર્વેલપમેન્ટ્સ, રફલ્ર્ગૅટ 

ર્ેવલપમેન્ટ્સ, TACC ર્વેલપમેન્ટ્સ, અને ગ્રેટ ગલ્ફ સવહતન  બિ ાં ક યિક્રમ સહ યકોનુાં આભ રી છે. 

 

બકૅય ર્િ ગ ર્િન ક્લબ ઇ-ન્યઝૂલટેર 

 

આ વષ ેનવુાં, અમ ર  મ વસક બૅકય ર્િ ગ ર્િન ક્લબ ઇ-ન્યૂઝલેટરમ ાં જોર્ શો. બિ ાં બ ગક મ ઉત્સ હીઓ, સભ્યો બ ગક મન ેલગતી મ વહતી, 

પ્રશ્નો મોકલવ ની તકો, વનષ્ણ તો અન ેસ મુદ વયક ભ ગીદ રોની બ ગક મને લગતી સલ હ અને સહ યત , જેમ ક ેબ્રેમ્પટન હોર્ટિકલ્ચરલ 

સોસ યટી, અનોખી ઓફસિ, અન ેઘણાં બિુાં સ થે મ વસક ઇ-ન્યૂઝલેટર મેળવશે. ક્લબ મ ટે નોંિણી કર વવ  વેબસ ઇટ 

www.brampton.ca/backyardgarden જુઓ. 

 

બકેગ્ર ઉન્ર્ (પશ્ચ દભ)ૂ 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન મ ટે બૅકય ર્િ ગ ર્િન પ્રોગ્ર મનુાં ઉદઘ ટન 2020 મ ાં બહુ સફળ વષિ રહ્ુાં હતુાં, જેમ ાં જરૂરરય તમાંદ રહવે સીઓ મ ટે સ્થ વનક 

ફર્ બેંક્સ અન ેન ઇટ્સ ટેબલ, રીજનરેશન, ખ લસ  એઇડ્સ, અને યુન ઇટેર્ શીખ્સ સવહતની સ મુદ વયક સાંસ્થ ઓને 10,000 પ ઉન્ડ્સ 

ઉપર ાંતની ઊપજનુાં દ ન એવપ્રલથી ઓક્ટોબર સુિી આપવ મ ાં આવયુાં હતુાં. આ પહેલ COVID-19 સ મે પ્રવતરક્રય  કરવ મ ાં, કનેેર્ મ ાં શરૂ 

થયેલી તેન  પ્રક રની પહેલી પહેલ હતી. 

 

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


 

 

સ મુદ વયક બગીચ ઓનો ક યિક્રમ બ્રેમ્પટન ગ્રોન ગ્રીન એન્વ યરોનમેન્ટલ મ સ્ટર પ્લ નન  લક્ષ્યોને આગળ િપ વ ેછે, જેમ ાં શહેરી ખેતીને શહેર 

મ ટ ેએક તક તરીક ેદશ િવી છે.  

 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

 

“બૅકય ર્િ ગ ર્િન પ્રોગ્ર મ ગય  વષે બ્રેમ્પટનમ ાં અવવશ્વસનીય રીત ેસફળ રહ્ો હતો, અને મન ેએ ઘોષણ  કરત  રોમ ાંચ થ ય છે કે આ ક યિક્રમ 

ફેબ્રુઆરી 1 ન ાં રોજ ફરીથી શરૂ થશ.ે આ ક યિક્રમ આપણ ાં સમુદ યન ેસ થ ેલ વ ેછે, સહભ ગીઓને સરક્રય ર ખે છે, અન ેજરૂરરય તમાંદ 

રહેવ સીઓન ેખ દ્ય સહ યત  પૂરી પ ર્ ેછે. ક ઉવન્સલર વવહલન્સ (Whillans) ની આગવે ની હેઠળ બીજા વષિ મ ટ ેઆ પહેલમ ાં ચેવમ્પયન 

બનવ મ ાં અમે ગૌરવ અનભુવીએ છીએ.” 

- પૅરિક બ્ર ઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“હજારો રહવે સીઓએ ગય  વષ ેબકૅય ર્િ ગ ર્િન પ્રોગ્ર મન  ભ ગરૂપ ેમફત બીય રણ અને મ ટી મેળવી, જેન થી જરૂરરય તમાંદ રહવે સીઓને 

10,000 પ ઉન્ડ્સ ઉપર ાંતની ઊપજ પૂરી પ ર્વ મ ાં આવી હતી. આ વષ,ે આ ક યિક્રમ નવ  સહભ ગીઓ મ ટ ેખુલ્લો છે - જેનો અથિ એ થ ય 

કે વિ રે નવ  સહભ ગીઓ પ સ ેપણ આ ઉત્કૃષ્ટ પહેલમ ાં સહભ ગી થવ ની તક રહેશ.ે બ ગક મમ ાં પ્રવૃત્તમય થ વ, આઉટર્ોસિનો આનાંદ 

મ ણો, અન ેઆ વષે વળતર ચૂકવો!” 

- ર્ગ વવહલન્સ (Doug Whillans), સીટી ક ઉવન્સલર, વોડ્સિ 2 અન ે6; પ્રમુખ, બૅકય ર્િ ગ ર્િન પ્રોગ્ર મ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“2020 મ ાં બૅકય ર્િ ગ ર્િન પ્રોગ્ર મ મ ટે મળેલી પ્રસ્ત વન  અન ેજબરદસ્ત સમથિનથી બ્રેમ્પટન હક ર ત્મક પ્રભ વવત થયુાં હતુાં, અને સીટી 

કમિચ રીગણ 2021 પ્રોગ્ર મ શરૂ કરવ ની તૈય રીમ ાં છે. તમ રાં બીય રણ અન ેમ ટી મફત મેળવવ , અન ેઆ મહત્વની હરરય ળી પહેલનો ભ ગ 

બનવ  નોંિણી કર વવ  વેબસ ઇટ www.brampton.ca/backyardgarden ન ેબૂકમ કિ ચોક્કસ કરશો.” 

- ર્ેવવર્ બ રરક (David Barrick), ચીફ એર્વમવનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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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://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/Documents/Environmental%20Master%20Plan/Final%20Documents/Brampton%20IAP_11_10_2014.pdf#page=36
http://www.brampton.ca/backyardgarden
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

