
 

 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                  

 

વસતંઋતનુા આગમનની શરૂઆત વર્ચ્ુઅુલ સીડી સટેરડ ેઅન ેગાડનુ શૉ સાથ ેકરો 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરર્ો (મારુ્ 1, 2021) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનનો 9મો વાર્ષુક સીડી સટેરડે (પુષ્કળ બીવાળો શનનવાર) અને ગાડુન શૉ 

(બગીર્ાનું પ્રદશનુ) આ વષે, શનનવાર, મારુ્ 13 ના ંરોજ, સવાર ે10 વાગ્્ાથી ઓનલાઇન ્ોજાશ!ે 

 

2021 વર્ચ્ુુઅલ સીડી સેટરડ ેઅન ેગાડનુ શોને બ્રેમ્પટન હોર્ટુકલ્ર્રલ સોસા્ટી સાથનેી ભાગીદારીમા ંરજૂ કરવામાં આવશ,ે અન ેતેમા ંનીર્ે 

જણાવેલા પ્ાુવરણલક્ષી નનષ્ણાતોના બગીર્ાકામન ેલગતા વીરડ્ો દશાુવવામા ંઆવશ:ે 

 

• ઍનલસન ઈડી (Allison Eady) - સ્કૂલ ફૂડ ગાડનુ્સ પર 

• બોબ વાઇલ્ડફોંગ (Bob Wildfong) - હેરરટેજ ફ્લાવર ગાડનુ્સ પર  

• ફ્રેન્ક ફેરાજીન (Frank Ferragine) - નબનગનસ ુગાઇડ ટૂ ગ્રોઇંગ ફૂડ પર                 

• જોડ રોબર્ટસ ુ(Jode Roberts) - બ્બ્રંનગગ બટરફ્લાઇસ હોમ ટ ૂબ્રમે્પટન પર                   

• લૉરેન બોશ (Lauren Bosch) - ગ્રોઇંગ એન્ડ ્ુઝીંગ હર્બસ ુપર 

• નલન્ડા ક્રાગો (Linda Crago) - હેઇરલૂમ્સ એન્ડ સીડ સેબ્વગં પર                    

• સ્ટીવન નબગ્સ (Steven Biggs) - એરડબલ્સ ઇન અબુન લેન્ડસ્કપે્સ પર 

• નવકી નસમ્કોનવક (Vicki Simkovic) - મેનેજીંગ ઇન્વેનઝવ પ્લાન્ર્ટસ ઇન ્ોર ગાડુન પર        

 

તમારા માટ ેબગીર્ાકામ નવું હો્ કે પછી તમ ેએક કસા્ેલા વ્્વસા્ી હો, મારુ્ 13 ના ંરોજ આખો રદવસ વેબસાઇટ 

www.brampton.ca/seedysaturday જોઇન ેબગીર્ાકામ સંબંનિત સંસાિનોની પહોંર્ મેળવો, સ્થાનનક બગીર્ાકામ સબંંનિત 

નવક્રેતાઓના સંપકુમા ંઆવો, છાપી શકાતી પ્રવૃનિઓ અને વીરડ્ો ર્ટ્ુટોરર્લ્સ સાથે રકડ્સ ઝોનનો આનંદ માણો, બ્રેમ્પટન હોર્ટુકલ્ર્રલ 

સોસા્ટી સાથે કબુસાઇડમા ંબી્ારણની અદલાબદલી કરવામા ંભાગ લેવાની રીત નવશ,ે અને ઘણુ શીખો. 

      

આ ઇવેન્ટનુ ંઆ્ોજન બ્રેમ્પટન હોર્ટુકલ્ર્રલ સોસા્ટી સાથનેી ભાગીદારીમા ંકરવામા ંઆવ્્ંુ છે, અન ેઇવને્ટને સીડ્સ ઓફ ડાઇવર્સુટીની 

સહા્તા મળી છે.  

 

અવતરણો (ક્વૉર્ટસ): 

 

“હંુ આ વષનુો વર્ચ્ુુઅલ સીડી સટેરડ ેઅને ગાડુન શો મારુ્ 13 ના ંરોજ જોવા દરેક વ્્નક્તન ેપ્રોત્સાનહત કર ંછંુ! બ્રમે્પટન એક હરર્ાળુ શહેર, 

નસ્થરતા અન ેઆપણી જૈનવક નવનવિતાના મહત્વ પર ધ્્ાન કેનન્િત કર ેછે. આ રોમાંર્ક અને શૈક્ષનણક આ્ોજનમા ંખાદ્ય નસ્થરતા નવશ ેજાણો, 

નનષ્ણાતના સૂર્નો અને સંસાિનો, અને ઘણંુ જુઓ.” 

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

 

“આપણે આ વષ ેસીડી સેટરડ ેઅન ેગાડનુ શૉનો આનંદ માણવા રૂબરૂમા ંભેગા ન થઇ શકીએ, તો પણ અમારો ઓનલાઇન ઇવને્ટ વસતંઋતુમાં 

વાવેતર અન ેઆપણાં શહેરન ેહરર્ાળુ રાખવા નવશ ેશીખવા આપણા ંસમુદા્ને સાથે લાવવાનુ ંવર્ન આપે છે.” 

- રૉનવના સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેનશક કાઉનન્સલર વૉડ્સુ 1 અન ે5; પ્રમુખ, કમ્્ુનનટી સર્વુસીસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“બિા ંસ્તરોની નનપુણતા િરાવતા માળીઓન ેવર્ચ્ુુઅલ સીડી સેટરડ ેઅન ેગાડનુ શૉમાં નનમંનિત કરવામા ંઆવ ેછે. ઉદ્યોગના નનષ્ણાતોના 

http://www.brampton.ca/seedysaturday
https://bramptonhort.org/


 

 

લાક્ષનણક વીરડ્ોની સાથ ેસાથ ે– બગીર્ાકામને સંબંનિત સ્થાનનક નવક્રેતાઓ સાથે જોડાઇ જાવ, બાળકો માટેની પ્રવૃનિઓ, અને ઘણંુ બિુમંા ં

પ્રવેશ મેળવો. દરેક વ્્નક્ત માટ ેકંઇક છે.” 

- શર્મુન નવનલ્મ્સ (Charmaine Williams), સીટી કાઉનન્સલર, વોડ્સુ 7 અન ે8; ઉપ-પ્રમુખ, કમ્્નુનટી સર્વસુીસ, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

 

“અમ ેપહેલી વાર બ્રેમ્પટન હોર્ટુકલ્ર્રલ સોસા્ટી સાથ ે9મો વાર્ષુક સીડી સેટરડ ેઅન ેગાડનુ શૉ રજૂ કરવામા ંરોમાંનર્ત છીએ. આવો અને 

બગીર્ાકામ, નસ્થરતા નવશ,ે અન ેઆપણા ંસમુદા્મા ંવિારે હરર્ાળા જીવનનો અભ્્ાસ કરવાની રીત જાણો.” 

- ડેનવડ બારરક (David Barrick), ર્ીફ એડનમનનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 
વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી 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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