
 �લેમો વાડ� 
 

તમારા પડોશ ની વાડ� 
 

 

ટોરો�ટો શહ�ર ની ઉ�ર �વૂ� મા ં�લેિમ��ડન પાક�  (ઉ�ાન) િવ�તારમા ં�લેમો વાડ� અડધો એકર ની 
શહ�ર� વાડ� છે | શહ�રના ખેતીવાડ�ના �ા�ૃિતક-�ૃ�યમા ંએક અન�ય ઉમેરો, ફલેમો વાડ� 
સ�દુાય-િવકિસત અને સ�દુાયની મા�લક�ની છે | 

  
 
 
ફલમેો વાડ� મા ં�ુ ંથાય છે ? 
 
શહ�રના �યાવસાિયક �બન - નફાકારક �ડશરેના કમ�ચાર�ઓ �ારા ખેતરના અડધા ભાગની સભંાળ 
રાખવામા ંઆવશ ે, � �વયસંેવક �ો�ામ �ારા રહ�વાસીઓની સહાયથી ખોરાક(સાક ભા�, ફળ આ�દ) 
ઉગાડશ ેઅને પાક લેશ ે| તે પાકમાથંી પેદા થનારા ઉ�પાદન�ુ ંિવતરણ �લેિમ��ડન પાક�  ( ઉ�ાન ) 
િવ�તારમા ં રહ�નાર સ�દુાયમા ંકરવામા ંઆવશ.ે 
 
અ�ય અડધી  વાડ� �થાિનક સ�દુાયના ઉગાડનારાઓ માટ� �િમન ન ે5 સમાન ભાગે �લોટન ેસમિપ�ત હશ ે� 
��ૂમ  વાવતેર (માઇ�ો ફામ�) ઉ�ોગો ચલાવશ.ે જો તમન ેઉગાડતો  પાક  (ખોરાક) પસદં છે, તો તમે તમારા 
સ�દુાયમા ં�થાિનક તા� ઉપજ મા ંમદદ (ફાળો) આપવા માગંો છો, અન ે�રૂક આવક પણ મેળવી શકો છો, 
�ૃપા કર�ન ેસ�દુાયના ખ�ેતૂ કાય��મ મા ંભાગ લેવા માટ� અર� કરો.  
 
િનયિમત પણે તપાસ કરો - અમાર� પાસે બાળકો અને વય�ક લોકો માટ� િનયિમત  
�સગંો ( ઇવ�ે�સ ), કાયા�સાલા ( વક�શોપ ) અને �રૂ ( �વાસ ) પણ હશ ે

 

ફલેમો વાડ� કોણ છે ? 

ફલેમો વાડ� �લેિમ�ગડન આરો�ય ક���  અને �ડશરે ટોરો�ટો વ�ચેના સહયોગ�ુ ંપ�રણામ છે , �મા ં
િસટ� ઓફ ટોર�ટો, વ�ેટન ફ�િમલી ફાઉ�ડ�શન, પાક�  પીપ�સ અને લાઇવ �ીનનો સહયોગ છે. 
ઓ�ટા�રયો ���લયમ ફાઉ�ડ�શને 2015-2016 મા ં�ારં�ભક સ�દુાય-િનદ� િશત આયોજનને ભડંોળ ��ંુૂ 
પાડ�ુ ંહ� ુ.ં 

ટોરો�ટો શહ�ર  અને ટોરો�ટો શહ�ર� ઉગાડનાર ફળો અને શાકભા�ના પાકને ઉગાડવા માટ� િવ�તુ 
પરસાળ (હાઇ�ો કો�રડોર) નો ઉપયોગ કરવા માટ� સ�દુાય સબંધં  અને ઉ�ોગસાહિસક િવકાસ 
(ક��િુન�ટ એ�ગેજમે�ટ એ�ડ ��િ��યો�રયલ ડ�વલપમે�ટ) (સીઇઇડ�) યોજના પર સહયોગ કર� રહ� 
છે. આ �ાયો�ગક પહ�લ માટ� પસદં કર�લા બે �થળમાથંી એક �લેિમ��ડન  પાક�  પણ છે. 



 
ફલેમો વાડ� ને િવકિસત ટકાઉ ફામ� અને સ�દુાયની મા�લક�ની જ�યામા ંિવકસાવવા માટ�  
�થાિનક િવ�તારના સ�યોની બનેલી એક સચંાલન સિમિતની રચના કરવામા ંઆવી છે . 
 
અને તમે ! તમા�ંુ �લેમો વાડ� પણ અને અમે તમાર� સાથ ેજોડાવાની રાહ જોવી ર�ા છ� . 

 

વધાર� શોધો 

સ�દુાયના ખે�તૂ બનવા માટ� અર� કરો અથવા  www.flemofarm.ca પર �વયસંેવક તર�ક� સાઇન 
અપ કરો 
 
Follow @FlemoFarm on  
 
ફ�સ�કુ , ઇ��ટા�ામ અથવા �્િવટર પર @FlemoFarm ને અ�સુરો . 
Facebook, Instagram, or Twitter. 
 

��ો , �ટ�પણીઓ અથવા �ચ�તાઓ માટ� :  

flemofarm@gmail.com 

 

Mussarat Community Health Worker, Flemingdon Health Centre 647-465-0567  

�સુરત  સ�દુાય આરો�ય કાય�કર, �લેિમ�ગડન આરો�ય ક��� 647-465-0567 

 

Carl Flemo Farm Coordinator, FoodShare 416-363-6441 x211 

કાલ�  ફલેમો વાડ� સયંોજક , �ડશરે 416-363-6441 x211 

 

http://www.flemofarm.ca/
https://www.facebook.com/FlemoFarm/
https://www.instagram.com/flemofarm/
https://twitter.com/FlemoFarm

