
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

સિટી આજે બ્રૅમ્પટન ગ્રોઝ ઓફ-સગ્રડ શડેન ું અનાવિણ કિશ ે

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (24 મે 2022) – આજે સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટને બ્રૅમ્પટન ગ્રોઝ ઓફ-સગ્રડ શેડન ું અનાવિણ કય ું હત ું, જે એક પહેલવહલેી 

વખત ઊભી કિેલ સ્વયું-ટકાઉ િહતેી, શ સધિકૃત ખોિાક પ્રથા છે જે બ્રૅમ્પટનના અનેક પરિવાિો માટે ખોિાક ઉત્પન્ન કિશે. 

બ્રૅમ્પટન ગ્રોઝ ઓફ-સગ્રડ શેડ આ ઉનાળાથી બ્રૅમ્પટન પાર્કિસ અને બ્રૅમ્પટન ફાયિ સ્ટેશન 212 માું સસ્થત છે અને તેમના ધવાિા જ ચલાવાશે. 

શેડ નચેિ હામસની (Nature Harmony) ધવાિા પૂરું પાડવામાું આવશ ેઅને તે એક શૂન્ય ઊજાસ ગ્રીનહાઉિ માળખ ું છે. ફૂડ શડેમાુંથી જે પાક 

પેદા કિશ ેઅને ત ેરિજનિેશન આઉટરિચ કમ્ય સનટીને દાન કિાશે જેથી બ્રૅમ્પટનના પરિવાિોને પોષી શકાય, જે બૅકયાડસ ગાડસન પ્રોગ્રામનો ભાગ 

છે. 

આ નવીન તકનીકમાું પોતાની ઇકોસિસ્ટમ છે જેમાું િુંય ર્કત િીત ેમાટી આિારિત સવકાિ, હાયડ્રોપોસનર્કિ, અને એર્કવાપોસનર્કિ સિસ્ટમો વપિાશે 

જેથી ખાવાલાયક ઓગેસનક ફળ અને શાકભાજી અને ખાવાલાયક માછલી પણ પેદા થઈ શકશે. આ શડે શૂન્ય-બગાડ અન ેકાબસન નેગેરટવ હશ ે



 

 

જેને િૌિ પ નઃપ્રાપ્ય ઊજાસથી ચલાવાશ ેજેન ું બાુંિકામ કઠોિ સશયાળાન ેખમી શકશે. ટકાઉ ઇન્ડોિ ફામસ દિેક ઉંમિના હાજિ િહેતા લોકોને એક 

ઇન્ટિએસર્કટવ શૈક્ષસણક અન ભવ પ્રદાન કિ ેછે જેથી તેઓ આ શેડ આપી શક ેએવા સવસવિ લાભન ું અવલોકન કિી શક.ે 

બ્રૅમ્પટન ગ્રોઝ ઓફ-સગ્રડ શેડબ્રૅમ્પટન ગ્રો ગ્રીન પયાસવિણીય માસ્ટિ પ્લાન ના લક્ષ્યોને આગળ િપાવે છે, જેના ધવાિા શહેિી કૃસિન ેશહેિ 

માટેના એક અવિિ તિીકે ટાુંકવામાું આવ્યો છે.  

િ વાર્કયો 

“બ્રૅમ્પટન િીટી કાઉસન્િલે મે 2021માું ગ્રોઝ ઓફ-સગ્રડ શેડન ેમુંજૂિી આપી હતી. એક હરિયાળા શહેિ તિીકે અમને બ્રૅમ્પટનમાું ટકાઉપણાના 

મોડેલો સ્થાપવાનો ગવસ છે અને આ ઓગેસનક શડેને િહાયરૂપ થવા ઉત્િ ક છીએ. નચેિ હામસનીના િહયોગીઓનો ખૂબ ખબૂ આભાિ." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

“બ્રૅમ્પટન ગ્રોઝ ઓફ-સગ્રડ શડે શહેિી કૃિીનો મીલનો પત્થિ છે જે પોતાની ઊજાસ ઉત્પન્ન કિ ેછે અને શૂન્ય-બગાડ પ્રથા જાળવે છે, વિિાદના 

પાણી લણ ેછે તેમજ કાબસનને કેદ કિીને તાજ ું ઓસર્કિજન મ ર્કત પણ કિ ેછે. આપણો િમાજ ટકાઉ ભસવષ્યનો હાથ પકડ ેછે ત ેવખતે અમે માગસ 

ચીંિતા અસતશય િોમાુંસચત છીએ."   

- િોવેના િાન્તોિ, િીજનલ કાઉસન્િલિ , વૉડસ 1અને 5; પ્રમ ખ, કમ્ય સનટી િર્વસસિિ, સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમ ખ 

"બ્રૅમ્પટન ગ્રોઝ ઓફ-સગ્રડ શડે એક નવીન પહેલ છે જે બ્રૅમ્પટન ખાતનેા જરૂરિયાતમુંદોની િહાય કિશ.ે અમે ફૂડ શડેમાુંથી થતી પેદાશોને 

બૅકયાડસ ગાડસન પ્રોગ્રામના ભાગરૂપે રિજનિેશન આઉટરિચ કમ્ય સનટીન ેદાન કિીશ ું જેથી બ્રૅમ્પટનના પરિવાિોને પોિી શકાય." 

- ડ ગ સવ્હલાન્િ, સિટી કાઉસન્િલિ, વૉડસ 2અને 6, પ્રમ ખ, બૅકયાડસ ગાડસન પ્રોગ્રામ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"સિટી બ્રૅમ્પટનમાું ખોિાકી િલામતી અને પયાસવિણીય ટકાઉપણાની તકો પ્રત્યે પ્રસતબધિ છે. બુંબાખાનાના (ફાયિ સ્ટેશન) અમાિા 

કમસચાિીઓને બ્રૅમ્પટન ગ્રોઝ ઓફ-સગ્રડ શેડમાું િહાયરૂપ થવા માટ ેતાલીમ આપવામાું આવશ.ે 

- પૉલ મોરિિન (Paul Morrison), ચીફ એડસમસનસ્િેરટવ ઓરફિિ , સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વ્યવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદસ છે 

લોકો. અમને ઊજાસ મળે છે અમાિા સવસવિ િમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આકિસણન ું કને્ર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાસવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ું નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િ િસક્ષત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વિ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
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


 

 

 

સમરડયા િુંપકસ (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસટટકટચિલ સમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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