
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

Seedy Saturday (સીડી સટેરડે)ન ાં દસ વર્ષો! વસાંતઋતનુ  આગમનની શરૂઆત         

2022 ન ાં વર્ચ્ુઅુલ સીડી સટેરડ ેઅન ેગ ડનુ શૉ સ થ ેકરો 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરર્ો (મ ર્ુ 1, 2022) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનન  સીડી સેટરડે (પુષ્કળ બીવ ળો શનનવ ર) અને બગીર્ નુાં પ્રદશનુન  દસ વરુ્ષ 

શનનવ ર, મ ર્ુ 12 ન ાં રોજ, સવ રે 10 વ ગ્્ થી ઓનલ ઇન આ્ોજન સ થે ઉજવ શે.   

2022 વર્ચ્ુઅુલ સીડી સેટરડે અને ગ ડુન શોન ેબ્રેમ્પટન હોર્ટુકલ્ર્રલ સોસ ્ટી સ થેની ભ ગીદ રીમ ાં રજૂ કરવ મ ાં આવે છે, અન ેતેમ ાં આ 

પ્ ુવરણલક્ષી નનષ્ણ તોન  બગીર્ ક મન  વીરડ્ો દશ વુવ મ ાં આવશ:ે  

•       જેમ્સ ગ્રેહ મ (James Graham) - ર્રડ્ ત  સૂર્નો વડ ેર્રડ્ ત  શ કભ જી ઉગ ડો 

•       કૅથી નસેનબટ (Cathy Nesbitt) - અળનસ્  વડે ઓગનેનક મેનજક  

•       નલન્ડ  ક્રેગો (Linda Crago) - હેઇરલૂમ્સ એન્ડ સીડ સવેવાંગ  

•       શૅલી કને્ડેલ (Shelly Candell) - પર ગરજનુાં મહત્વ  

•       બોબ વ ઇલ્ડફોંગ (Bob Wildfong) - સફળ નબ્ રણ બર્ વતો બગીર્ો ઉગ ડો 

•       સીન જેમ્સ (Sean James) - જમીન અને તેમ ાં જીવતી વસ્તુઓ 

•       રક્રસ્ટોફર બ ્લેક (Christopher Bialek) - બદલ તી આબોહવ મ ાં બગીર્ ક મ 

•       ઍડ હનનવક્સ (Ed Hunwicks) અન ેટ્રેવર લી (Trevor Lee) - સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનન  વૃક્ષો મ ટે કરવ  જેવી ન કરવ  

જેવી બ બતો પર વ તર્ીત 

તમ ર  મ ટે બગીર્ ક મ નવુાં હો્ કે પછી તમે એક કસ ્ેલ  વ્્વસ ્ી હો, મ ર્ુ 13 ન ાં રોજ આખો રદવસ વબેસ ઇટ 

www.brampton.ca/seedysaturday જોઇને બગીર્ ક મ સાંબાંનિત સાંસ િનોની પહોંર્ મેળવો, સ્થ નનક બગીર્ ક મ સાંબાંનિત 

નવક્રતે ઓન  સાંપકુમ ાં આવો, છ પી શક તી પ્રવનૃિઓ અને વીરડ્ો ટ્્ુટોરર્લ્સ સ થે રકડ્સ ઝોનનો આનાંદ મ ણો, બ્રેમ્પટન હોર્ટુકલ્ર્રલ 

સોસ ્ટી સ થે કબસુ ઇડમ ાં બી્ રણની અદલ બદલી કરવ મ ાં ભ ગ લેવ ની રીત નવશ,ે અને ઘણાં જાણો.  

અવતરણો (ક્વૉટ્સ):  

“બ્રેમ્પટન એક હરર્ ળુ શહેર છે, અને અમે રહેવ સીઓને બગીર્ ક મ અને બ ગ ્ત ખેતી નવશ ેશીખવ  પ્રોત્સ નહત કરીએ છીએ. બ્રેમ્પટનન  

વર્ચ્ુુઅલ સીડી સેટરડ ેઅને ગ ડુન શોની શનનવ ર, મ ર્ુ 12 ન ાં રોજ શોિખોળ કરો, અને અમ રી સ થે આ ક્લ નસક ઇવેન્ટન  10 વર્ષો 

ઉજવો!”  

- પૅરટ્રક બ્ર ઉન (Patrick Brown), મે્ર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

http://www.brampton.ca/seedysaturday
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonhort.org/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C9742360e34364b5895af08d9fbc85590%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817660114843072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQ
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonhort.org/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C9742360e34364b5895af08d9fbc85590%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817660114843072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQ


 

 

“દર વરે્ષ, બ્રેમ્પટનનો સીડી સેટરડે અને ગ ડનુ શો વસાંતઋતુની શરૂઆત કરવ  બગીર્ ક મન  નનષ્ણ તો, ઉત્સ હીઓ અન ેબ ગ ્ત ખતેી કરત  

નવ  લોકોને સ થે લ વે છે. મ ર્ુ 12 ન ાં રોજ અમ રી સ થે ઓનલ ઇન જોડ ઇન ેનનષ્ણ ત સેનમન ર વીરડ્ો જુઓ અને સમુદ ્ન  ભ ગ 

તરીકે બગીર્ ક મની મ નહતી અને સાંસ િનો સુિી પહોંર્ મેળવો.”  

- રૉનવન  સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્ર દનેશક ક ઉનન્સલર વૉડ્સ ુ1 અને 5; પ્રમુખ, કમ્્ુનનટી સર્વસુીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“બગીર્ ક મ એક ઉત્કૃષ્ટ પ્રવનૃિ છે જેન થી સમુદ ્ન  આરોગ્્ અને સુખ ક રીને ટેકો મળે છે. આ વરે્ષ, મ ર્ુ 12 ન ાં રોજ બ્રેમ્પટનન  

10મ ાં વ ર્રુ્ષક સીડી સટેરડ ેઅને ગ ડુન શો ઓનલ ઇનમ ાં નનષ્ણ ત વીરડ્ો, બ ળકોની પ્રવૃનિઓ, કબુસ ઇડ સીડ સ્વેપ (બી્ રણની 

અદલ બદલી) અન ેઘણાં બિુાં મ ણો.”  

- શમેઇન નવનલ્મ્સ (Charmaine Williams), સીટી ક ઉનન્સલર, વોડ્સ ુ7 અને 8; ઉપ-પ્રમુખ, કમ્્ુનનટી સર્વસુીસ, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

“અમે આ વરે્ષ બ્રેમ્પટન હોર્ટુકલ્ર્ર સોસ ્ટી સ થે બ્રેમ્પટનનો 10મો વ ર્રુ્ષક સીડી સટેરડ ેઅને ગ ડુન શો રજૂ કરવ  આશ વ દી છીએ. 

બગીર્ ક મ, ટક ઉપણાં અને હરર્ ળ  જીવન નવશ ેવિુ જાણો!”    

- પૉલ મોરરસન (Paul Morrison), વર્ગ ળ ન  CAO, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 
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કનેડે મ ાં સૌથી ઝડપથી નવકસત  શહરેો પકૈી એક, બ્રમે્પટન 7,00,000 લોકો અન ે75,000 િાંિ ઓનુાં ઘર છે. આપણે જે કાંઇ કરીએ છીએ તે લોકોન  હ્રદ્મ ાં વસે છે. 

આપણને આપણ ાં વૈનવધ્્સભર સમુદ ્ોથી સ્ૂર્તુ મળે છે; આપણે રોક ણ આકર્ષીએ છીએ, અને આપણે ટેકનોલોજીલક્ષી અને પ્ ુવરણલક્ષી નવીન શોિની આગેવ ની કરવ નુાં 

ક મ હ થમ ાં લઇએ છીએ. આપણે પ્રગનત સ િવ  ભ ગીદ રી કરીને એવુાં આરોગ્્પ્રદ શહેર નનમ ુણ કરીએ છીએ જે સુરનક્ષત, ક ્મી અને સફળ રહે. અમ રી 

સ થ ેTwitter, Facebook, અને Instagram પર જોડ ઇ જાવ. વિ ુમ નહતી અહીં મેળવો, www.brampton.ca 

 
મીરડ્  સાંપક ુ(MEDIA CONTACT) 

સીટી ઑફ બે્રમ્પટન મલ્ટીકલ્ર્રલ મીરડ્  

multiculturalmedia@brampton.ca 
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