
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

આપણું શહિે ઊજાા અન ેસ્ત્રાવ (એમમશન્સ) પિ કાર્ાવાહી કિવા શરેિડને કોલજે સાથ ેભાગીદાિી કિી િહ્યું છે 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિર્ો (મ ે27, 2019) – આપણ ેઊજાાનો ઉપર્ોગ દિિોજ કિીએ છીએ, પછી ભલે તે લાઇટો ચાલય િાખવા કે કાિ ચલાવવા 

જરૂિી હોર્. પિુંતય ઊજાાનો પ્રકાિ – અને પ્રમાણ – જે આપણ ેઉપર્ોગમાું લઇએ છીએ તે આપણાું ગ્રહ અને પૉકેટબૂક્સ બુંને પિ પ્રભાવ પાડી 

શક ેછે. એટલે જ સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન, શેરિડને કોલેજની ભાગીદાિીમાું, વ્ર્ાપક નવી સામયદામર્ક ઊજાા ર્ોજના મવકસાવી િહ્યું છે. 

 

સામયદામર્ક ઊજાા અન ેસ્ત્રાવ ઘટાડો ર્ોજના (કમ્ર્યમનટી એનર્જી એન્ડ એમમશન્સ રિડક્શન પ્લાન - CEERP) આપણું શહેિ, સ્ત્થામનક 

ર્યરટમલટીસ (પાણી, ગેસ વગેિનેા), ધુંધાઓ, ઊદ્યોગો, િહેવાસીઓ અને સામયદામર્ક ભાગીદાિોના ઊજાા સુંિક્ષણ પ્રર્ત્નોન ેમમમિત કિવાની 

લાુંબા-ગાળાની ર્ોજના છે. તે પ્રાુંતીર્ અન ેસુંઘીર્ આબોહવા ફેિફાિ કરટબદ્ધતાઓને પહોંચી વળતા ચોક્કસ ઊજાા કાર્ાક્ષમતા અન ેગ્રીન હાઉસ 

ગેસ સ્ત્રાવ ઘટાડાના લક્ષ્ર્ો મનધાારિત કિ ેછે.  

 

આજની તાિીખ સયધી કિલેા ટેકમનકલ કામ અને બેંચમાર્કિંગે બતાવ્ર્યું છે ક:ે  

 એક સમયદાર્ તિીક,ે બ્રેમ્પટન દિ વર્ષે $1.8 મબમલર્ન પરિવહન, આવાસીર્, વામણજ્ર્ક અને ઔદ્યોમગક પ્રવૃમિઓ માટનેી ઊજાા પિ ખચે 

છે. આગામી રણ દસકાઓમાું, તે ખચાાઓ વસ્ત્તી વધાિો અને ર્યરટમલટી દિો વધવાની સાથ ેચાિ ગણા થવાની અપેક્ષા િાખવામાું આવે છે. 

 બ્રેમ્પટનમાું તમામમાુંથી ઓછામાું ઓછાું અડધા ઊજાા ખચાાઓ અને સ્ત્રાવ એકલા પરિવહનમાું થાર્ છે. 

 બ્રેમ્પટનમાું ઘિો અને ઇમાિતો વૈમવવક બેંચમાક્સાની સિખામણીમાું સિેિાશ, આશિે અડધી કાર્ાક્ષમ છે. 

 બ્રેમ્પટનમાું વ્ર્મક્ત દીઠ વાર્ર્ષાક ગ્રીનહાઉસ સ્ત્રાવો આશિે 5.6 ટન જેટલા થાર્ છે – જે વૈમવવક િેષ્ઠ વ્ર્વહાિની સિખામણીમાું બમણાું 

અન ેવર્ષા 2050 માટ ેકેનેડા સિકાિના લક્ષ્ર્ો કિતા 10 ગણાું છે. 

 

CEERP બ્રેમ્પટનને મવવવસ્ત્તિીર્ ઊજાા કામગીિી હાસલ કિવામાું મદદરૂપ થવા નીચે જણાવ્ર્ા પ્રમાણે િોડમેપ (એક નક્શો) તૈર્ાિ કિશ:ે  

 ઊજાા કાર્ાક્ષમતા અન ેબચતો સયધાિવી  

 ગ્રીનહાઉસ ગેસ સ્ત્રાવો ઘટાડવા  

 આબોહવામાું ફેિફાિમાું મસ્ત્થમતસ્ત્થાપકતા વધવી 

 ઊજાા સયિક્ષાની ખાતિી કિવી – ઊજાા સ્ત્રોતોની સસ્ત્તી રકમત ેઅખુંરડત અવલુંમબતતા 

 

સામયદામર્ક સભ્ર્ોનયું કાર્ાબળ ર્ોજનાના મવકાસ માટ ેસલાહકાિો તિીક ેકાર્ા કિવા સ્ત્થાપવામાું આવ્ર્યું છે. સ્ત્થામનક ભાગીદાિોના બહોળા ક્રોસ-

સેક્શનથી બનેલયું, આ સમહૂ આગામી આઠ મમહનામાું સામયદામર્ક પ્રવૃમિ પ્રર્ત્નોની આગવેાની કિશ.ે CEERP પિ અુંમતમ અહવેાલ સીટી 

કાઉમન્સલને વર્ષા 2020 ની શરૂઆતમાું િજૂ કિવામાું આવશ ેતવેી અપેક્ષા િાખવામાું આવ ેછે. આ પ્રોજેક્ટ પિ વધય મામહતી મેળવવા, 

વેબસાઇટ જયઓ, brampton.ca/ceerp 

 

ઇકો પ્લજૅ (પર્ાાવિણલક્ષી વચન) 

CEERP નાું ટેકામાું, આ વર્ષાની ગ્રો ગ્રીન ઇકો પ્લૅજ (હરિર્ાળી વધાિો પર્ાાવિણલક્ષી વચન) સુંપણૂાપણ ેઊજાા મવશ ેછે. આ ઇકો પ્લૅજ 

િહેવાસીઓ માટે ચોક્કસ સમર્ગાળા માટ ેસિળ, પર્ાાવિણલક્ષી માર્ાળય – અન ેનાણાું બચાવતી – રક્રર્ાઓને કરટબદ્ધ થવાની એક સહલેી 

િીત છે.  

 

વચન લેવા, લોકો સિળતાપૂવાક વબેસાઇટ brampton.ca/ecopledge જયએ છે, તેઓ કાર્ાક્રમની શરૂઆતથી સપ્ટમે્બિના અુંત ેકાર્ાક્રમ પૂિો 

થાર્ ત્ર્ાું સયધી કરટબદ્ધ થઇ શક ેતવેી ઓછામાું ઓછી એક કામગીિી પસુંદ કિ ેછે, અને તેઓનયું વચન પ્રસ્ત્તયત કિ ેછે – પછી સાથી કમાચાિીઓ, 

સહપાઠીઓ, કયટયુંબીજનો અને મમરો સાથે વહેંચે છે જેથી તઓે પોતાનો ભાગ પણ સાિી િીતે ભજવી શક ેછે! સહભાગીઓ ઇનામ મેળવવાન ે

પાર બનશ.ે 

http://www.brampton.ca/ceerp
http://www.brampton.ca/ecopledge


 

 

 

અવતિણો (ક્વૉટ્સ): 

“ઊજાા આપણાું િોજીંદા જીવનનો એક એવો અચળ ભાગ છે કે આપણે ક્ર્ાિેક તનેે જોઇએ એટલયું મહત્વ આપતા નથી. મને એટલી બધી ખયશી 

છે ક ેઅમે આ િોમાુંચક નવા પ્રોજેક્ટ પિ શેરિડને સાથ ેભાગીદાિી કિી િહ્ાું છીએ જેના આપણાું સમયદાર્ માટ ેહકાિાત્મક આર્થાક, 

પર્ાાવિણલક્ષી અન ેસામાજીક પરિણામો આવશ.ે CEERP બ્રમે્પટનના વર્ષા 2040 નયું દૂિુંદેશીપણું, ગ્રો ગ્રીન એમન્વિોન્મેન્ટલ માસ્ત્ટિ પ્લાન, 

અન ેઆપણાું કાઉમન્સલની અગ્રતાઓ, અન ેશયભેચ્છાઓના લક્ષ્ર્ોને ટેકો આપ ેછે, ઘણી પ્રગમતશીલ પર્ાાવિણલક્ષી પહેલો અગાઉથી ચાલય છે.”  

- મેર્િ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) 
 

“અમન ેસીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અન ેઆ મહત્વની પહેલ પિ આપણાું સામયદામર્ક ભાગીદાિો સાથે સહર્ોગ સાધવામાું ખયશી છે. કમ્ર્યમનટી 

એનર્જી એન્ડ એમમશન્સ રિડક્શન પ્લાન આપણન ેશેરિડનેની પોતાની એકીકૃત ઊજાા અને આબોહવા સુંચાલન ર્ોજનાની સફળતા પિ 

મનમાાણ કિવા દેશ,ે આ ર્ોજનામાું કોલેજ વર્ષા 2020 સયધીમાું પોતાના ગ્રીનહાઉસ ગેસ સ્ત્રાવો 50 ટકા જેટલા ઘટાડવાના લક્ષ્ર્ન ેપહોંચી 

વળવાના માગ ેછે.” 

- હબાટા મસનોક (Herbert Sinnock), ડાર્િેક્ટિ ઓફ સસ્ત્ટેઇનેમબમલટી, શેરિડને કોલેજ  
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊર્જદ મળ ેછે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસન ાં નેતતૃ્િ 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપર 

જોડાિ. અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

મમરડર્ા સુંપકા: 

મોમનકા દયગ્ગલ  

કોઓર્ડાનેટિ, મમરડર્ા એન્ડ કમ્ર્યમનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્ર્ૂહાત્મક સુંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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

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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

