
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ત્રીજા વાર્ષિક બકૅયાર્િ ગાર્િન પ્રોગ્રામન ું લોકાપિણ કિશ ે

ફબે્ર આિી 2ના રિન ે

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (02 ફેબ્ર આિી 2022) – આજે સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટનનો સફળ બૅકયાર્િ ગાર્િન પ્રોગ્રામ ત્રીજા વષ ેફિી હાથ ધિાશ.ે 

સહભાગીઓન ેનનિઃશ લ્ક માટી, નબયાિણ અને પોતાનો બેકયાર્િ ગાર્િન નવકસાવવાના સૂચનો આપીને આ પયાિવિણ સાથ ેમૈનત્રપણૂિ પહેલ 

આપણા શહેિની ખોિાકી સ િક્ષાન ેસમથિન આપવામાું મિિરૂપ થશ.ે 

બૅકયાર્િ ગાર્િન પ્રોગ્રામ નનવાસીઓને ઝાર્પાન વાવીને પોતાના ઘિમાું પાકેલ ઉપજન ેસ્થાનનક ફૂર્ બેંક અન ેસામાનજક સુંસ્થાઓન ેિાન કિવા 

પ્રોત્સાનહત કિવામાું આવ ેછે. 

નનિઃશ લ્ક નબયાિણ અન ેમાટી મેળવવા માટે આજે ફેબ્ર આિી 2ના િોજથી નનવાસીઓ ઓનલાઇન િનજસ્ટિ અહીં કિાવી 

શકશે www.brampton.ca/backyardgarden. વબે પેજ પિ આ વષિના બેકયાર્િ ગાર્િનોના ફોટા, બાગકામના સૂચનો, ટ ટોરિયલો અને 

સુંસાધનો પણ ઉપલબ્ધ થશ.ે સોશ્યલ નમરર્યા પિ પોતાના બેકયાર્િ ગાર્િનને શેિ કિવા નનવાસીઓ હેશટેગ 

#BramptonBackyardGarden નો ઉપયોગ કિી શકશ.ે 

આ પ્રોગ્રામથી મેયિના COVID-19 સોશ્યલ સપોટિ ટાસ્ક ફોસિ ના ખોિાકી સ િક્ષા પિના ફોકસને સમથિન મળશ,ે નસટીની ટકાઉ ગ્રીન નસટી 

અુંગનેી પ્રાથનમકતાન ેબળ મળે છે અન ેિહવેાસીઓની શાિીરિક અને માનનસક સ ખાકાિીન ેવગે મળશ.ે 

આ વષ ેપ્રોગ્રામન ું પ્રાયોજન કિવાન ું ગૌિવ સ્કોટ્સ કનેેર્ા નલનમટેર્ન ેમળય ું છે. નસટી તેમના પ્રોગ્રામના સમર્થકોનો આભાિ માન ેછે જેમાું સામેલ 

છે મટામી હોમ્સ (Mattamy Homes), પેિેર્ાઇઝ ર્વેેલપમેન્ટ્સ (Paradise Developments), રફલ્ર્ગટે ર્ેવેલપમને્ટ્સ (Fieldgate 

Developments) અન ેTACC હોલબોન કોપોિેશન (Holborn Corporation). 

કોઇ પ્રશ્નો છે? ઇમેઇલ BramptonGreenCity@brampton.ca. 

બકેયાર્િ ગાર્િન ક્લબ ઇ-ન્ય ઝલટેિ 

બ્રૅમ્પટન હોર્ટિકલ્ચિલ સોસાયટી અન ેચચુંગક ઝી ગાર્િન ક્લબ સાથેની ભાગીિાિીમાું આવનાિ આપણા માનસક બેકયાર્િ ગાર્િન ક્લબ ઇ-

ન્ય ઝલેટિમાું જોર્ાઓ. તમામ બાગકામ કિતા િનસકો માટ ેખ લ્લ  હોવાથી સભ્યો બાગકામન ેલગતી માનહતી સાથને ું માનસક ઇ-ન્ય ઝલેટિ પ્રાપ્ત 

કિશ,ે પ્રશ્નો મોકલવાની તક સાુંપર્શ,ે નવશેષજ્ઞો અન ેસમ િાયના ભાગીિાિો પાસથેી બાગકામ અુંગનેી સલાહ અને ટેકો મળશે તમેજ અનોખી 

િજૂઆતો અને બીજ ું ઘણું બધ ું મળી શકશે. 

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


 

 

 ક્લબમાું િજીસ્ટિ થવા માટ ેઅહીં મ લાકાત લો www.brampton.ca/backyardgarden. 

પષૃ્ઠભ ૂ

નસટીના બીજા વાર્ષિક બેકયાર્િ ગાર્િન પ્રોગ્રામ િિનમયાન એનપ્રલથી ઓક્ટોબિ 2021 િિનમયાન સ્થાનનક ફૂર્ બેંકો અન ેસામ િાનયક સુંસ્થાઓ 

દ્વાિા જરૂરિયાતમુંિ િહવેાસીઓન ેલગભગ 7,000 lbs (પાઉંર્) પિેાશોન ું િાન કિવામાું આવય ું હત ું. 

બ્રૅમ્પટનના બૅકયાર્િ ગાર્િન પ્રોગ્રામની શરૂઆત એનપ્રલ 2020 માું, પ્રથમ વખત કનૅેર્ામાું COVID-19ના જવાબરૂપ ેથઈ. તે નસટીના 

પ્રવતિમાન કમ્ય નનટી ગાર્િન્સ પ્રોગ્રામનો જ નવસ્તારિત ભાગ છે. 

સ વાક્યો 

  

"અમન ેબ્રૅમ્પટનમાું ત્રીજા વાર્ષિક બેકયાર્િ ગાર્િન પ્રોગ્રામન ું લોકાપિણ કિતા ગૌિવની લાગણી થાય છે. ગત બે વષિથી આ પ્રોગ્રામ દ્વાિા બાગકામ 

માિફતે આપણા સમાજન ેએક બીજાથી નજીક લાવી શકાયો છે, જરૂરિયાતમુંિ લોકોને માટ ેખોિાકી સ િક્ષા પ્રિાન થઈ શકી છે અન ે

સહભાગીઓ ઘિની બહાિ સરિય િહી શક્યા છે. માટી અને નબયાિણ મેળવવા માટે હ ું નવા સહભાગીઓને પ્રોત્સાનહત કરું છ ું જેથી આ વષે 

પણ આપણે સમાજન ેકુંઈક પાછ ું આપી શકીએ. 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

“બે વષિથી બ્રમૅ્પટનનો બેકયાર્િ ગાર્િન પ્રોગ્રામ જોિિાિ િીતે સફળ િહ્યો છે અને ત્રીજા વષ ેફિી આ પ્રોગ્રામની શરૂઆત કિતા હ ું િોમાુંનચત છ ું. 

ગત વષ ેઅમે લગભગ 7,000 પાઉંર્ જેટલી પેિાશો જરૂરિયાતમુંિ િહેવાસીઓન ેબ્રૅમ્પટનમાું નસ્થત ફૂર્ બેંક અન ેસામાનજક સુંસ્થાઓ માિફતે 

પહોંચાર્ી શક્યા હતાું. બ્રૅમ્પટનવાસીઓ ચાલો આપણે બાગકામ કિી કુંઇક પાછ ું આપીએ!" 

- ર્ ગ નવહલાન્સ, નસટી કાઉનન્સલિ, વૉર્િ 2અન ે6, પ્રમ ખ, બકૅયાર્િ ગાર્િન પ્રોગ્રામ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"નસટીના કમિચાિીગણ આ વષ ેબેકયાર્િ ગાર્િન પ્રોગ્રામન ેસમથિન આપવા આત િ છે. નસટી તમેના પ્રાયોજકો અન ેસમથિકોને નવાજીને તમેનો 

આભાિ માને છે જેઓની મિિથી આ મહત્ત્વપણૂિ હરિત પહેલ શરૂ થઈ શકી છે. આજે જ નનિઃશ લ્ક નબયાિણ અન ેમાટી માટે અહીં 

િનજસ્ટિ કિો www.brampton.ca/backyardgarden.” 

- ર્ેનવર્ બારિક, ચીફ એર્નમનનસ્િેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), નસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅરે્ાના સૌથી ઝર્પી નવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વયવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાિિ છે 

લોકો. અમન ેઊજાિ મળ ેછે અમાિા નવનવધ સમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આકષિણન ું કેન્ર છીએ અને અમે તકનનકી અન ેપયાિવિણીય નનવનતા તિફ િોિી જતી યાત્રાન ું નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીિાિી એવા નનિોગી શહેિના નવકાસ માટે છે જે સ િનક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોર્ાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

નમરર્યા સુંપકિ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન મનલ્ટકલ્ચિલ નમરર્યા 

multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

