
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਰਿਲੇ ਔਫ-ਰਰਰਡ ਔਰਰੈਰਨਕ ਫੂਡ ਸ਼ੈੈੱਡ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (5 ਮਈ, 2021) – ਅਿੱਜ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (City Council) ਨੇ ਔਫ-ਰਰਰਡ ਔਰਰੈਰਨਕ ਫੂਡ ਸ਼ੈੈੱਡ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਰੀ ਰਦਿੱਤੀ। ਇਿ 

ਿੈਲਫ-ਿਿਟੇਰਨੰਰ, ਰੀਜੈਨਰੇਰਟਵ ਫੂਡ ਰਿਿਟਮ ਿੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਵਾਿਤੇ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਰਾ। ਫੂਡ ਸ਼ੈੈੱਡ, ਇਿ ਰਰਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ 
ਿੋਏ ਛੇ-ਮਿੀਨੇ ਦ ੇਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ, 8220 ਰਮਿੀਿਾਰਾ ਰੋਡ (8220 Mississauga Road) ਰਵਖੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਿਟੇਸ਼ਨ 212 

(Brampton Fire Station 212) ਰਵਿੱਚ ਿਰਿਤ ਿੋਵੇਰਾ ਅਤੇ ਇਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਿੀ ਇਿਨੰੂ ਿਰਿਯੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਰਾ।  
  

ਔਫ-ਰਰਰਡ ਔਰਰੈਰਨਕ ਫੂਡ ਸ਼ੈੈੱਡ, ਨੇਚਰ ਿਾਰਮਨੀ (Nature Harmony) ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਰਾ। ਇਿ ਇਿੱਕ ਜੀਰੋ-ਐਨਰਜੀ ਵਾਲਾ ਰਰੀਨਿਾਊਿ 

ਿਟਰਕਚਰ ਿੈ, ਜੋ ਫੂਡ ਸ਼ੈੈੱਡ ਤੋਂ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਆਰਦ ਉਰਾਵੇਰਾ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਰਾਰਡਨ ਪਰੋਰਰਾਮ (2021 Backyard Garden Program) 

ਦ ੇਰਿਿੱ ਿੇ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੀਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਟਰੀਚ ਕਰਮਉਰਨਟੀ (Regeneration Outreach 

Community) ਨੰੂ ਦਾਨ ਦੇਵੇਰਾ।  
 

ਇਿ ਇਨੋਵੇਰਟਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿਦਾ ਆਪਣਾ ਈਕੋਰਿਿਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਰਜਿ ਰਵਿੱਚ ਖਾਣ ਯੋਰ ਔਰਰੈਰਨਕ ਫਲ ਅਤੇ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਉਰਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ 

ਯੋਰ ਮਿੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਆਟੋਮੇਰਟਡ ਰਮਿੱਟੀ, ਿਾਈਡਰੋਪੋਰਨਕਿ ਅਤੇ ਐਕਵਾਪੋਰਨਕਿ ਰਿਿਟਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਸ਼ੈੈੱਡ ਜੀਰੋ-ਵੇਿਟ ਅਤੇ 
ਕਾਰਬ੍ਨ ਨੈਰੇਰਟਵ ਿੈ, ਜੋ ਿੋਲਰ ਅਤੇ ਰਰਰਨਊਏਬ੍ਲ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਚਿੱਲਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਬ੍ਿੁਤ ਰਜਆਦਾ ਿਰਦੀ ਨੰੂ ਿਰਿਨ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ। 
 

ਿਰਿਰ ਇਨਡੋਰ ਫਾਰਮ ਰਵਿੱਚ, ਿਰ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇੰਟਰਐਕਰਟਵ ਰਿਖਲਾਈ ਵਾਿਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਿੱ ਰਖਆਤਮਕ ਰਤੀਰਵਧੀਆਂ ਅਤੇ 
ਪਰਯੋਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਿਮਿੱਰਰੀਆਂ ਦ ੇਇਿੱਕ ਿੂਈਟ ਵਾਲੀ ਟੈਬ੍ਲੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਾਰਡਨਿ ਪਰੋਰਰਾਮ (Community Gardens Program), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਰੋ ਰਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ 

(Brampton Grow Green Environmental Master Plan) ਦ ੇਟੀਰਚਆਂ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਰਜਿਨੇ ਰਿਟੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਿਰੀ ਖੇਤੀ 
ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਰਦਿੱਤਾ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ (Brampton Fire and Emergency Services) ਨੇ ਵੀ 2020 ਰਵਿੱ ਚ, 

ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਰਾਰਡਨ ਪਰੋਰਰਾਮ (Backyard Garden Program) ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਿਾ ਰਲਆ ਿੀ, ਰਜਿੱਿੇ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਰਵਿੱ ਚ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱਚ 

ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਉਰਾਈਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦ ੇਦਾਨ ਨੰੂ ਅਿਾਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿੀ। 
 

ਿਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਰਿਲੇ ਔਫ-ਰਰਰਡ ਔਰਰੈਰਨਕ ਫੂਡ ਸ਼ੈੈੱਡ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਰੀ ਰਦਿੱਤੀ ਿੈ, ਜੋ ਫਾਇਰ ਿਟੇਸ਼ਨ 212 ਰਵਖੇ ਿਰਿਤ ਿੋਵੇਰਾ 
ਅਤੇ ਇਿ ਿਾਂ ਤ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਦ ੇਿਟਾਫ਼ ਵਿੱਲੋਂ ਇਿ ਰਵਿੱਚ ਿਰਿਯੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਰਾ। ਿਾਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਿਰਿਰਤਾ ਦ ੇਨਵੇਂ ਮਾਿੱਡਲ ਿਿਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ 
ਮਾਣ ਿੈ, ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਉਿ, ਜੋ ਰਿਿੱ ਧਾ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ 2050 ਤਿੱਕ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਨੰੂ 80% ਤਿੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਿਾਡੇ ਿਫ਼ਰ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ 
ਿਨ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਰਰੀਨ ਰਿਟੀ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਲਈ ਇਨੋਵੇਰਟਵ ਿਿੱਲਾਂ ਦਾ ਿੁਆਰਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। 
ਔਫ-ਰਰਰਡ ਔਰਰੈਰਨਕ ਫੂਡ ਸ਼ੈੈੱਡ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੀਰੋ-ਵੇਿਟ ਰਿਿਟਮ ਬ੍ਣਾਏ ਰਿੱਖਦਾ ਿੈ, ਵਰਖਾ ਦ ੇਪਾਣੀ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਦਾ ਿੈ 

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


 

 

ਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਨੰੂ ਰਰਰਿਣ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤਾਜਾ ਆਕਿੀਜਨ ਰਰਲੀਜ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸ਼ਰਿਰੀ ਖੇਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਇਿਦੀ 
ਅਰਵਾਈ ਰਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ।”  

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਔਫ-ਰਰਰਡ ਔਰਰੈਰਨਕ ਫੂਡ ਸ਼ੈੈੱਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਰਾਰਡਨ ਪਰੋਰਰਾਮ ਦ ੇਰਿਿੱ ਿੇ ਵਜੋਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਰਾ। 
ਇਿ ਿੈਲਫ-ਿਿਟੇਰਨੰਰ, ਔਰਰੈਰਨਕ ਫੂਡ-ਉਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਿੱਡਲ, ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤ ੇਫੂਡ ਉਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੁਿੱ ਲ ਅਤੇ ਿਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾਨੰੂ 

ਵਿੱਧ ਿਰਿਰ ਭਰਵਿੱਖ ਲਈ ਟੂਲਿ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਿੈ।” 
- ਡਰ ਰਵਿਲੈਨਿ (Doug Whillans), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6; ਚੇਅਰ, ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਰਾਰਡਨ ਪਰੋਰਰਾਮ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਫੂਡ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਰਿਰਤਾ ਵਾਿਤੇ ਮੌਰਕਆਂ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਿਟੇਸ਼ਨ 

212 ਰਵਖੇ ਿਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਔਫ-ਰਰਰਡ ਔਰਰੈਰਨਕ ਫੂਡ ਸ਼ੈੈੱਡ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਿਯੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੇਰਨੰਰ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਰੀ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿਰਿਰਤਾ ਿਬੰ੍ਧੀ ਟੀਰਚਆਂ ਨੰੂ 

ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਰਾ।” 
- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਨੇਚਰ ਿਾਰਮਨੀ ਇਿੱਕ ਰੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਰਠਨ ਿੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਇਿਨੰੂ ਅਿਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਤੇ 
ਕੇਂਦਰਰਤ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਰਾਰਡਨ ਪਰੋਰਰਾਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵਿੱਚ, ਔਫ-ਰਰਰਡ ਔਰਰੈਰਨਕ ਫੂਡ ਸ਼ੈੈੱਡ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਰਿਟੀ, 
ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਅਤੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਰਸ਼ਤੇ ਬ੍ਾਰੇ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿੋਚਣ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਰਤਾਵਾਦ ਮਾਿੱਡਲਾਂ ਲਈ ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਕ,ੇ 

ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ।" 
- ਰਫਲ ਫੰਰ (Phil Fung), ਐਰਜੀਰਕਉਰਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੇਚਰ ਿਾਰਮਨੀ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਰਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਰੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 
 

 ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 
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