
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      

ਰਿਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗ੍ਰੋਜ ਔਫ-ਰਗ੍ਰਡ ਸ਼ ੈੱਡ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੁੱ ਰਿਆ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟ ਰੀਓ (24 ਮਈ, 2022) – ਅੁੱਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗ੍ਰੋਜ ਔਫ-ਰਗ੍ਰਡ ਸ਼ ੈੱਡ (Brampton Grows Off-Grid Shed) 

ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੁੱ ਰਿਆ। ਇਹ ਰਿਟੀ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਔਰਗ੍ ਰਨਿ, ਿ ਲਫ-ਿਿਟੇਰਨੰਗ੍ ਅਤੇ ਰੀਜ ਨਰੇਰਟਵ ਫੂਡ ਰਿਿਟਮ ਹ , ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ ਿਈ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 

ਫੂਡ ਪ ਦਾ ਿਰੇਗ੍ਾ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗ੍ਰਜੋ ਔਫ-ਰਗ੍ਰਡ ਸ਼ ੈੱਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਾਰਿਿ (Brampton Parks) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਿਟੇਸ਼ਨ 212 (Brampton Fire Station 212) 

ਰਵਖ ੇਿਰਿਤ ਹ  ਅਤੇ ਇਿ ਗ੍ਰਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਇਿਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ। ਇਹ ਸ਼ ੈੱਡ, ਨੇਚਰ ਹਾਰਮਨੀ (Nature 

Harmony) ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤਾ ਰਗ੍ਆ ਹ  ਅਤੇ ਇਿਦਾ ਜੀਰ-ੋਐਨਰਜੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਿ ਿਟਰਿਚਰ ਹ , ਜ ੋਫੂਡ ਸ਼ ੈੱਡ ਤੋਂ ਫੂਡ ਪ ਦਾ ਿਰੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਉਿ ਫੂਡ ਨੰੂ 

ਬ੍ ਿਯਾਰਡ ਗ੍ਾਰਡਨ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ (Backyard Garden Program) ਦੇ ਰਹੁੱ ਿੇ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਰੀਜ ਨਰੇਸ਼ਨ 

ਆਉਟਰੀਚ ਿਰਮਉਰਨਟੀ (Regeneration Outreach Community) ਨੰੂ ਡੋਨੇਟ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ।   

ਇਿ ਇਨੋਵੇਰਟਵ ਟ ਿਨੋਲੋਜੀ ਰਵੁੱ ਚ ਇਿਦਾ ਆਪਣਾ ਈਿਰੋਿਿਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹ , ਰਜਿ ਰਵੁੱ ਚ ਖਾਣਯੋਗ੍ ਔਰਗ੍ ਰਨਿ ਫਲ ਅਤੇ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਉਗ੍ਾਉਣ ਅਤੇ 

ਖਾਣਯੋਗ੍ ਮੁੱਛੀ ਲਈ ਵੀ, ਰਮੁੱ ਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ, ਹਾਈਡਰੋਪਰੋਨਿਿ ਅਤੇ ਐਿਵਾਪਰੋਨਿਿ ਰਿਿਟਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ । ਇਿ ਸ਼ ੈੱਡ ਦਾ, ਿੋਲਰ 



 

 

ਰਰਰਨਊਏਬ੍ਲ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਪਾਵਰਡ, ਜੀਰ-ੋਵੇਿਟ ਅਤੇ ਿਾਰਬ੍ਨ ਨੈਗੇ੍ਰਟਵ ਹ  ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਹੁਤ ਰਜਆਦਾ ਿਰਦੀ ਰਵੁੱ ਚ ਵੀ ਿਾਇਮ ਰਰਹਣ ਲਈ ਰਤਆਰ 

ਿੀਤਾ ਰਗ੍ਆ ਹ । ਿਰਿਰ ਇਨਡੋਰ ਫਾਰਮ, ਸ਼ ੈੱਡ ਦੀਆਂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਵਾਿਤੇ, ਹਰ ਵਰਗ੍ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਇੁੱਿ 

ਇੰਟਰਐਿਰਟਵ ਰਿੁੱ ਰਖਅਿ ਅਨੁਭਵ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹ । 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗ੍ਰਜੋ ਔਫ-ਰਗ੍ਰਡ ਸ਼ ੈੱਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗ੍ਰ ੋਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (Brampton Grow Green Environmental Master 

Plan) ਦੇ ਟੀਰਚਆਂ ਨੰੂ ਅੁੱ ਗੇ੍ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹ , ਜ ੋਰਿਟੀ ਲਈ ਇੁੱਿ ਮੌਿੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਰਹਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਮਿਾਲ ਰਦੰਦਾ ਹ ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਿਾਉਂਰਿਲ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗ੍ਰਜੋ ਔਫ-ਰਗ੍ਰਡ ਸ਼ ੈੱਡ ਨੰੂ ਮਈ 2021 ਰਵੁੱ ਚ ਪਰਵਾਨਗ੍ੀ ਰਦੁੱ ਤੀ ਿੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਟੀ ਹਣੋ ਵਜੋਂ, ਿਾਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ 

ਿਰਿਰਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾੁੱਡਲ ਿਿਾਪਤ ਿਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹ  ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਔਰਗ੍ ਰਨਿ ਫੂਡ ਸ਼ ੈੱਡ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਨੇਚਰ ਹਾਰਮਨੀ ਰਵਖ ੇ

ਿਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।” 

- ਪ ਟਰਰਿ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਸ਼ਰਹਰੀ ਖੇਤੀ ਰਵੁੱ ਚ ਇੁੱਿ ਵੁੱਡੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗ੍ਰਜੋ ਔਫ-ਰਗ੍ਰਡ ਸ਼ ੈੱਡ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪ ਦਾ ਿਰਦਾ ਹ , ਜੀਰ-ੋਵੇਿਟ ਰਿਿਟਮ ਿਾਇਮ ਰੁੱਖਦਾ 
ਹ , ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਇਿੁੱਤਰ ਿਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਿਾਰਬ੍ਨ ਨੰੂ ਿੋਖਦਾ ਅਤੇ ਤਾਜੀ ਆਿਿੀਜਨ ਛੁੱਡਦਾ ਹ । ਅਿੀਂ ਿਾਡੀ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਵੁੱਧ ਿਰਿਰ 

ਭਰਵੁੱ ਖ ਵਾਿਤੇ ਅਗ੍ਵਾਈ ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।”   

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗ੍ਰਜੋ ਔਫ-ਰਗ੍ਰਡ ਸ਼ ੈੱਡ ਇੁੱਿ ਇਨੋਵਰੇਟਵ ਪਰਹਲਿਦਮੀ ਹ , ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਿਰੇਗ੍ੀ। ਅਿੀਂ ਬ੍ ਿਯਾਰਡ ਗ੍ਾਰਡਨ 

ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਹੁੱ ਿੇ ਵਜੋਂ, ਫੂਡ ਸ਼ ੈੱਡ ਤੋਂ ਹਈੋ ਪ ਦਾਵਾਰ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਰੀਜ ਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਟਰੀਚ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ 

ਡੋਨੇਟ ਿਰਾਂਗੇ੍।” 

- ਡਗ੍ ਰਵਿਲ ਨਿ (Doug Whillans), ਰਿਟੀ ਿਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6; ਚੇਅਰ, ਬ੍ ਿਯਾਰਡ ਗ੍ਾਰਡਨ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ ਫੂਡ ਰਿਰਿਓਰਰਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਰਿਰਤਾ ਪ ਦਾ ਿਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧ ਹ । ਫਾਇਰ ਿਟੇਸ਼ਨ ਰਵਖ ੇਿਾਡੇ ਿਟਾਫ ਨੰੂ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗ੍ਰਜੋ ਔਫ-ਰਗ੍ਰਡ ਸ਼ ੈੱਡ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ ਟਰੇਰਨੰਗ੍ ਰਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ।” 

- ਪਾੁੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਿ ਨੇਡਾ ਰਵੁੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਿ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਿਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ । ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖ ਿੇ ਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗ੍ਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਿਰਰਸ਼ਤ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਿਨੀਿ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੁੱਗ੍ੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੁੱਿ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਿ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਿਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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