
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

સીટી કાઉન્સસલ દ્વાિા બ્રમૅ્પટનના પ્રથમ ઓફ-ન્િડ ઓર્ગને્નક ફૂડ શડેન ેમજૂંિી 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓસટારિયો (05 મે 2021) – આજે ન્સટી કાઉન્સસલે ઓફ-ન્િડ ઓર્ગેન્નક ફૂડ શેડને મજૂંિી આપી હતી, જે એક એક સ્વયં-ટકાઉ 

િહેતી, શુન્દ્િકૃત ખોિાક પ્રણાન્લ છે જે બ્રૅમ્પટનના અનેક પરિવાિો માટ ેખોિાક ઉત્પસન કિશ.ે ફૂડ શેડ 8220 ન્મન્સસૉર્ગા િોડ ખાતેના બ્રૅમ્પટન 

ફાયિ સ્ટેશન 212 પિ છ મન્હનાના પાયલટ તિીક ેન્સ્થત હશ ેજે આ ઉનાળે શરૂ થઈ જશ.ે  

 

ઓફ-ન્િડ ઓર્ગેન્નક ફૂડ શેડ નેચિ હામમની દ્વાિા પૂર ંપાડવામા ંઆવશ ેઅને તે એક શૂસય ઊજામ િીનહાઉસ માળખુ ંછે જે ફૂડ શેડમાથંી પાક 

પેદા કિશ ેઅન ેતે રિજનિેશન આઉટરિચ કમ્યુન્નટીને દાન કિાશે જેથી બ્રૅમ્પટનના પરિવાિોન ેખવડાવી શકાય જે 2021 બૅકયાડમ ર્ગાડમન 

પ્રોિામનો ભાર્ગ છે.  

 

આ નવીન તકનીકમા ંપોતાની ઇકોન્સસ્ટમ છે જેમા ંસંયુક્ત િીતે ઓટોમેટેડ માટી, હાયડ્રોપોન્નક્સ, અને એક્વાપોન્નક્સ ન્સસ્ટમો વપિાશે જેથી 

ખાવાલાયક ઓર્ગેન્નક ફળ અને શાકભાજી અને ખાવાલાયક માછલી પણ પેદા થઈ શકશે. આ શેડ શસૂય-બર્ગાડ અને કાબમન નરે્ગેરટવ હશ ેજેન ે

સૌિ અને વાયુની પુનઃપ્રાપ્ય ઊજામથી ચલાવાશે જેનુ ંબાંિકામ કઠોિ ન્શયાળાને ખમી શકશે. 

 

આ ટકાઉ ઇસડોિ ફામમમાં શકૈ્ષન્ણક પ્રવૃન્િઓ અન ેપ્રયોર્ગોના સ્વીટ સાથેનું ટૅબ્લેટ પણ સમાયેલ છે અને સાથે જ તમામ આશ્યક સામિી જેથી 

તમામ વયના લોકો માટે ઇસટિેન્ક્ટવ લર્નિંર્ગને પ્રોત્સાન્હત કિી શકાય. 

 

બ્રૅમ્પટન કમ્યુન્નટી ર્ગાડમસસ પ્રોિામબ્રૅમ્પટન િો િીન પયામવિણીય માસ્ટિ પ્લાન ના લક્ષ્યોને આર્ગળ િપાવ ેછે, જેના દ્વાિા શહેિી કૃન્િન ે

શહેિ માટેની એક તક તિીકે ટાંકવામા ંઆવી હતી. બ્રૅમ્પટન ફાયિ એસડ ઇમજમસસી સર્વમન્સસે 2020ની સાલમા ંપણ બૅકયાડમ ર્ગાડમન 

પ્રોિામમા ંભાર્ગ લીિો હતો જ્યાિે ટીમ દ્વાિા પાકની પેદાશ કિીન ેનોંિપાત્ર માત્રામાં તનેું સમાજન ેદાન કયુિં હતુ.ં 

 

સવુાક્યો 

“બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉન્સસલે બ્રમૅ્પટનના પ્રથમ ઓફ-ન્િડ ઓર્ગેન્નક ફૂડ શેડન ેમજૂંિી આપી જે બ્રમૅ્પટન ફાયિ સ્ટેશન 212 ખાતે ન્સ્થત હશ ેઅને 

જેન ેસ્થળ પિ િહેતા બ્રૅમ્પટન ફાયિ સ્ટાફ સપોટમ આપશ.ે અમને બ્રૅમ્પટનમા ંટકાઉપણાના નવા મોડેલ્સને પ્રસ્થાન્પત કિતા ર્ગૌિવ થાય છે ખાસ 

કિીને જે આપણા િહેવાસીઓન ેઅન ે2050 સિુીમા ંGHGને 80% જેટલા ઘટાડવાના પ્રવાસને સીિું સમથમન આપ ેછે." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"બ્રૅમ્પટન એક હરિત શહેિ છે અન ેઅમે ખોિાકી સલામતી અન ેિહવેાસીઓની ન્સક્યોરિટી માટનેા નવીનતમ ઉકેલોનુ ંસ્વાર્ગત કિીએ છીએ. 

ઓફ-ન્િડ ઓર્ગેન્નક ફૂડ શેડ પોતાની ઊજામ ઉત્પસન કિ ેછે અને શૂસય-બર્ગાડ પણાન્લન ેજાળવે છે, વિસાદના પાણી લણે છે તેમજ કાબમનને કેદ 

કિીને તાજંુ ઓન્ક્સજન મુક્ત પણ કિ ેછે. શહેિી કિૃીનુ ંઆ એક સીમાન્ચહ્ન છે અન ેઅમને તનેું નેતૃત્વ કિતા ર્ગૌિવની લાર્ગણી થાય છે."  

http://www.brampton.ca/backyardgarden
http://www.brampton.ca/backyardgarden
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/Documents/Environmental%20Master%20Plan/Final%20Documents/Brampton%20IAP_11_10_2014.pdf#page=36


 

 

- િોવેના સાસતોસ, િીજનલ કાઉન્સસલિ , વૉડમ 1અન ે5; પ્રમુખ, કમ્યનુ્નટી સર્વમન્સસ, ન્સટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

“બ્રૅમ્પટનના બૅકયાડમ ર્ગાડમન પ્રોિામના ભાર્ગરૂપે આ ઓફ-ન્િડ ઓર્ગેન્નક ફૂડ શેડ COVID-19ના આ સમયમા ંઅનેક િહેવાસીઓન ેમદદરૂપ 

થશ.ે આ સ્વયં-ટકી િહેતુ,ં ઓર્ગેન્નક ખોિાકી પેદાશ કિતુ ંમોડેલ સ્થાન્નક િોિણ ેખોિાક પેદા કિવાના માર્ગો અન ેજરૂરિયાત તથા મલૂ્યન ેન્નદર્શમત 

કિ ેછે અન ેએક વિુ ટકાઉ ભન્વષ્ય માટનેા સાિનો અન ેજ્ઞાનથી આપણા સહુનું સશન્ક્તકિણ કિ ેછે." 

- ડુર્ગ ન્હહલાસસ, ન્સટી કાઉન્સસલિ, વૉડમ 2અન ે6, પ્રમુખ, બકૅયાડમ ર્ગાડમન પ્રોિામ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

 

 

"ન્સટીના કમમચાિીઓ બ્રૅમ્પટનમાં ખોિાકી સલામતી અન ેપયામવિણીય ટકાઉપણાની તકો પ્રત્યે પ્રન્તબદ્િ છે. બ્રૅમ્પટન ફાયિ સ્ટેશન 212 

ખાતેના કમમચાિીઓન ેઓફ-ન્િડ ઓર્ગેન્નક ફૂડ શેડન ેસપોટમ કિવાની તાલીમ આપવામાં આવશ ેજેનાથી બ્રૅમ્પટનના ન્સ્થિતાના લક્ષ્યોને હાંસલ 

કિી શકાશે." 

- ડેન્વડ બારિક, ચીફ એડન્મન્નસ્િેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), ન્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"નેચિ હામમની એક ન્બન નફાકાિક સંસ્થા છે જેનું ધ્યાન પૃથ્વી પિ અસિકાિક કાિભાિને પ્રોત્સાન્હત કિવા, સુલભ્ય બનાવવા અન ેસશન્ક્તકિણ 

કિવા પિ કેન્સિત છે. શહેિ, સમુદાયો અન ેહયન્ક્તઓને પ્રકૃન્ત અને આપણા વતમમાન ઉપભોક્તાવાદી મોડેલો સાથનેા તેમના સંબંિો પિ ફિીથી 

ન્વચાિ કિવા પ્રેિણા આપીને બ્રમૅ્પટન બૅકયાડમ ર્ગાડમન પ્રોિામ અન ેબ્રમૅ્પટન ફાયિ સાથનેી ભાર્ગીદાિીમા ંઓફ-ન્િડ ઓર્ગેન્નક ફૂડ શેડ પરિયોજના 

ટકાઉ અને ઉત્થાનની પહેલોન ેપ્રોત્સાન્હત કિ ેછે. 

- ફીલ ફંર્ગ, એન્ઝિક્યુરટવ રડિેક્ટિ, નેચિ હામમની 
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કનૅડેાના સૌથી િડપી ન્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 કિતા વિ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં75,000 હયવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદમ છે લોકો. અમન ેઊજામ મળ ેછે અમાિા ન્વન્વિ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકિમણનું કેસિ છીએ અને અમે તકન્નકી અન ેપયામવિણીય નન્વનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનું 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાર્ગીદાિી એવા ન્નિોર્ગી શહેિના ન્વકાસ માટે છે જે સુિન્ક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

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

 
ન્મરડયા સપંકમ (MEDIA CONTACT): 

મોન્નકા દુઝર્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડમનેટિ, ન્મરડયા એસડ કમ્યુન્નટી એંરે્ગજમેસટ  

હયૂહાત્મક સંવાદ   

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
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

