
 

 

    برائے فوری اجراء
      

 سٹی نے 'برامپٹن گروز آف گِرڈ شیڈ' کی نقاب کشائی کر دی ہے 

 

کی  ( Grid Shed-Brampton Grows Offآج، سٹی آف برامپٹن نے اپنے برامپٹن گروز آف گِرڈ شیڈ ) –( 2022مئی  24برامپٹن، آن )
آرگینک، خود کو برقرار رکھنے واال، دوبارہ تیار کرنے کے قابل ایک فوڈ سسٹم ہے، جو برامپٹن نقاب کشائی کر دی ہے، جو اس کا پہال 

   کے بہت سے خاندانوں کے لیے غذائی اشیاء تیار کرے گا۔ 

 پر واقع ہے اور اس موسم گرما کے آغاز سے اسے ان کے 212'برامپٹن گروز آف گرڈ شیڈ'، برامپٹن پارکس اور برامپٹن فائر اسٹیشن 
، تعاون سے فعال بنایا جائے گا۔یہ شیڈ 'نیچر ہارمونی' کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے اور یہ ایک صفر توانائی واال گرین ہاؤس ڈھانچہ ہے

جو فوڈ شیڈ سے غذائی پیداوار اگائے گا اور بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے ایک حصے کے طور پر برامپٹن میں مستحق خاندانوں کو غذائی  
 ی فراہمی کے لیے ری جنریشن آؤٹ ریچ کمیونٹی کو عطیہ کیا جائے گا۔ اشیاء ک

یہ اختراعی ٹکنالوجی اپنے ایک ماحولیاتی نظام پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے مٹی میں اجناس اگانے، ہائیڈروپونکس اور ایکواپونکس 
 لیے مچھلی کی پیداوار بھی حاصل کی جاتی ہے۔سسٹمز کے امتزاج سے خوردنی نامیاتی پھلوں اور سبزیوں اور یہاں تک کہ کھانے کے  

اس شیڈ سے کسی کا کوئی فضلہ اور کاربن بھی پیدا نہیں ہو گی، یہ قابل تجدید شمسی توانائی سے چلتا ہے اور اسے سخت سردیوں کو بھی 
ء کے لیے شیڈ کی پیش کردہ مختلف ماحولیاتی طور پر یہ قابل استحکام اِنڈور فارم ہر عمر کے شرکا برداشت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔

 خصوصیات کو دریافت کرنے کے لیے ایک انٹرایکٹو تعلیمی تجربہ بھی فراہم کرے گا۔ 



 

 

، جو شہری زراعت کو سٹی کے لیے کے اہداف کو آگے بڑھاتا ہے  ین انوائرمنٹل ماسٹر پالنبرامپٹن گرو گر  برامپٹن گروز آف گرڈ شیڈ

  ایک موقع کے طور پر پیش کرتا ہے۔

 اقتباسات
میں 'برامپٹن گروز آف گرڈ شیڈ' کی منظوری دی تھی۔ایک گرین سٹی کے طور پر، ہمیں برامپٹن میں  2021"برامپٹن سٹی کونسل نے مئی 

ماحولیاتی استحکام کے نئے ماڈل قائم کرنے پر فخر ہے اور ہم آرگینک فوڈ شیڈ کی حمایت کے منتظر ہیں۔'نیچر ہارمنی' میں ہمارے شراکت  
 داروں کا بھی شکریہ۔" 

 ی آف برامپٹن پیٹرک برأون، میئر، سٹ -

"شہری زراعت میں ایک سنگ میل، 'برامپٹن گروز آف گرڈ شیڈ' اپنے لیے توانائی توانائی خود پیدا کرے گا، صفر فضلہ کے نظام کو  
 برقرار رکھے گا، بارش کے پانی کو جمع کرے گا اور یہاں تک کہ کاربن کو جذب کرتے ہوئے ہمارے لیے تازہ آکسیجن بھی پیدا کرے گا۔

  اپنی کمیونٹی کے لیے ماحولیاتی طور پر مزید قابل استحکام مستقبل کی راہنمائی کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔‘‘ ہم 

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

ہم بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے ایک  مدد کرے گا۔"برامپٹن گروز آف گرڈ شیڈ ایک اختراعی اقدام ہے جو برامپٹن میں ضرورت مندوں کی 
حصے کے طور پر برامپٹن میں مستحق خاندانوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی کے لیے فوڈ شیڈ سے پیدا ہونے والی پیداوار ری 

 جنریشن آؤٹ ریچ کمیونٹی کو عطیہ کریں گے۔"

 ڈ گارڈن پروگرام، سٹی آف برامپٹن   ؛ چیئر، بیک یار 6اور   2ڈٔوگ وہلینز، سٹی کونسلر وارڈز  -

فائر اسٹیشن پر ہمارے عملے کو 'برامپٹن گروز آف   "سٹی، برامپٹن میں غذائی تحفظ اور ماحولیاتی استحکام پیدا کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔
 ”گرڈ شیڈ' کی مدد کے لیے تربیت دی جائے گی۔

  پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
،  ٹوئٹرانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مند

 مالحظہ کریں۔  brampton.cawww. پر مربوط ہوں۔مزید جاننے کے لیے   انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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