
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

 سٹی کونسل نے برامپٹن کے پہلے آف گرڈ آرگینک فوڈ شیڈ کی منظوری دے دی ہے 
 

آج، سٹی کونسل نے ایک خود پرور، باز افزائشی خوراک کے نظام، ایک آف گرڈ آرگینک فوڈ شیڈ کی   – ( 2021مئی  5برامپٹن، آن )
منظوری دے دی، جو برامپٹن میں کئی خاندانوں کے لیے خوراک پیدا کرے گا۔ یہ فوڈ شیڈ ان گرمیوں سے شروع کرتے ہوئے چھ مہینوں  

 کی جانب سے معاونت یافتہ ہو گا۔  212ع ہو گا اور برامپٹن فائر اسٹیشن مسیساگا روڈ پر واق 8220کے ایک آزمائشی دور کے لیے  
 

ڈ  یہ آف گرڈ آرگینک فورڈ شیڈ نیچر ہارمنی کی جانب سے فراہم کیا جائے گا اور یہ ایک صفر توانائی واال گرین ہأوس ڈھانچہ ہو گا، جو فو 
کے حصے کے طور پر برامپٹن میں خاندانوں کو کھانا کھالنے کے لیے    بیک یارڈ گارڈن پروگرام 2021گا، جنہیں  اُگائے شیڈ میں فصلیں 

 ریجنریشن آٔوٹ ریچ کمیونٹی کو عطیہ کر دیا جائے گا۔ 
 

وردنی قدرتی پھل اور سبزیاں اور یہاں تک کہ خودنی مچھلیاں پیدا  اس جدت پسند ٹیکنالوجی میں اس کا اپنا ایکو سسٹم شامل ہو گا، جو خ 
واال اور کاربن نیگیٹو ہو گا، قابل   ضیاعکرنے کے لیے خودکار مٹی، ہائیڈرو پونکس اور ایکوا پونکس کا استعمال کرے گی۔ یہ شیڈ صفر 

 یے تیار کیا گیا ہے۔ تجدید شمسی اور ہوائی توانائی سے چلے گا اور شدید ٹھنڈ کو برداشت کرنے کے ل
 

ں اور تجربات کا ایک مجموعہ اور تمام واس قابل استحکام اندرونی فارم میں ایک ٹیبلٹ بھی شامل ہے، جس کے ساتھ کئی تعلیمی سرگرمی 
 ضروری مواد موجود ہیں، تاکہ تمام عمر کے لوگوں کے لیے متعامل تعلیم کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ 

 

کے اہداف کو فروغ دیتا ہے، جس نے سٹی کے لیے ایک  سٹر پالنبرامپٹن گرو گرین انوائرنمنٹل مابرامپٹن کا کمیونٹی گارڈنز پروگرام 
میں بیک یارڈ گارڈن  2020برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے   موقعے کے طور پر شہری کاشتکاری کی نشاندہی کی ہے۔

 پروگرام میں بھی شرکت کی تھی، جس میں ٹیم نے کمیونٹی میں بڑی تعداد میں فصلیں اگائیں اور ان کے عطیے میں مدد کی۔
 

 اقتباسات 

پر  212"برامپٹن سٹی کونسل نے برامپٹن کے پہلے آف گرڈ آرگینک فوڈ شیڈ کی منظوری دے دی ہے، جو برامپٹن فائر اسٹیشن 
گا اور وہاں برامپٹن فائر کے عملے کی معاونت سے چلے گا۔ ہمیں برامپٹن میں استحکامیت کے نئے ماڈلز قائم کرنے پر  واقع ہو

کمی کے ہمارے سفر میں  %80میں  GHGsتک  2050فخر ہے، خاص طور پر وہ، جو براہ راست ہمارے رہائشیوں کو اور 
 معاونت فراہم کرتے ہوں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -
 

برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے اور ہم اپنے رہائشیوں کے لیے خوراک کے تحفظ اور سیکورٹی کے جدت پسند سلوشنز کو " 
کرتا ہے، ضیاع سے آزاد نظام برقرار رکھتا ہے اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آف گرڈ آرگینک فوڈ شیڈ اپنی توانائی خود پیدا 

یہاں تک کہ کاربن قید کر کے تازہ آکسیجن جاری کرتا ہے۔ یہ شہری کاشتکاری میں ایک سنگ میل ہے اور ہم اس راستے پر 
 رہنمائی میں مدد کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔"

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور   1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز   -
 

سے  19-ایک آف گرڈ آرگینک فوڈ شیڈ  برامپٹن کے بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے حصے کے طور پر کئی رہائشیوں کو کوِوڈ" 
گزرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ یہ خود پرور، قدرتی طور پر خوراک اگانے کا ماڈل مقامی طور پر خوراک پیدا کرنے کی 

ضرورت، قدر اور طریقوں کو طاہر کرتا ہے اور ایک زیادہ قابل اسحتکام مستقبل کے لیے ضروری ٹولز اور علم کے ساتھ 
 ہمیں تقویت فراہم کرتا ہے۔"

 ؛ چیئر، بیک یارڈ گارڈن پروگرام، سٹی آف برامپٹن6اور  2سٹی کونسلر، وارڈز ڈٔوگ وہلینز،  -
 
 
 

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


 

 

"سٹی کا عملہ برامپٹن میں خوراک کی سیکورٹی اور ماحولیاتی استحکامیت کے مواقع کے لیے وقف ہے۔ برامپٹن فائر اسٹیشن  
کے عملے کو آف گرڈ آرگینک فوڈ شیڈ کی معاونت کے لیے تربیت فراہم کی جائے گی، جو برامپٹن کے استحکامیت کے  212

 اہداف کو حاصل کرنے میں مدد دے گا۔" 
 یرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنڈیوڈ ب -

 

"نیچر ہارمنی ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے، جو اس دنیا کو زیادہ مٔوثر طور پر چالنے کے عمل کو فروغ، معاونت اور تقویت  
آرگینک فوڈ شیڈ  دینے پر مرکوز ہے۔ برامپٹن بیک یارڈ گارڈن پروگرام اور برامپٹن فائر کے ساتھ شراکت داری میں، یہ آف گرڈ

پراجیکٹ سٹی، کمیونٹیوں اور افراد کو قدرت اور ہمارے موجودہ کنزیومرسٹ ماڈل کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں دوبارہ 
 سوچنے کی ترغیب دے کر قابل استحکام اور نو افزائشی اقدامات کو فروغ دیتا ہے۔"

 فل فنگ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، نیچر ہارمنی  -
 

-30- 

 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000 سے زائد لوگوں اور  700,000 کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن
م ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہ

ندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ط ہوں۔پر مربو انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905  
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