
 

 

 

તાત્કાલિક પ્રકાશન માટ ે 

 

આપણાાં શહરે ેપાંચવર્ષીય ઊર્જા અન ેઉત્સર્ાન વ્યવસ્થાપન યોર્ના ર્જહરે કરી 

 
આ યોર્નાનો હતે ુઆપણાાં શહરેની નવી અન ેહયાત કોપોરટે સગવડો માટ ેશનૂ્ય કાર્ાન સાંક્રમણ મળેવવાનો છે. 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ઓગસ્ટ 29, 2019) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ેઔપચારરક રીતે પોતાની ઊર્જા અને ઉત્સર્ાન વ્યવસ્થાપન યોર્ના વર્ષા 

2019-2024: શૂન્ય કાર્ાન સાંક્રમણ ર્જહેર કરી.  

 

આ યોર્નાનુાં િક્ષ્ય આગામી પાાંચ વર્ષોમાાં ત્રણ મહત્વના હેતુઓ વડ,ે શહેરની નવી અને હયાત કોપોરેટ સગવડો માટે શનૂ્ય કાર્ાન સાંક્રમણ 

હાસિ કરવાનુાં છે, રે્મ ક:ે ઉત્સર્ાન તીવ્રતા ઘટાડવી, ઊર્જા તીવ્રતા ઘટાડવી અને ખચા વસિૂાત મહત્તમ કરવી.  

 

પેરરસ કરાર અનુસાર, બ્રેમ્પટને વર્ષા 2010 ને આધારભૂત ગણીને, 2030 માટે 30% અન ે2050 માટે 80% પ્રાાંતીય અન ેસાંઘીય ગ્રીનહાઉસ 

ગેસ (GHG) ઉત્સર્ાન ઘટાડાના િક્ષ્યો સ્વીકાયાા છે. આ શહેરે વર્ષા 2024 સુધીમાાં 20% રે્ટિુાં GHG ઉત્સર્ાન ઘટાડાનુાં વચગાળાનુાં િક્ષ્ય 

લનધાારરત કયુું છે. 

 
 

બ્રમે્પટનના ગ્રીનહાઉસ ગસે ઉત્સર્ાન ઘટાડાના િક્ષ્યો (2019) 

 

વર્ષા 
ઘટાડાનો િક્ષ્યાાંક, 2010 નાાં 

સાંર્ાંધમાાં 

2024 20% 

2030 30% 

2050 80% 

 
 

વર્ષા 2014 થી 2019 સુધીમાાં, આ શહેરે ઊર્જા સાંરક્ષણ, નવીનીકરણીય ઊર્જા, ત્રાલહત-પક્ષનુાં ભાંડોળ, ઊર્જા પ્રાલતત અન ેર્ળ વળતર મારફતે 

કુિ $5.8 લમલિયન ખચાની વસૂિાત કરી છે. આ પાંચવર્ષીય સમયગાળામાાં, આ શહરેે પોતાની સગવડોમાાં 13 થી વધારે નવીનીકરણીય ઊર્જા 

પ્રોરે્ક્ટ્સનુાં, અન ે50 ઊર્જા સાંરક્ષણ પ્રોરે્ક્ટ્સનુાં અમિીકરણ કયુું છે.  

 

એક હરરયાળા શહેર તરીક,ે બ્રેમ્પટન શનૂ્ય કાર્ાન અને ઉચ્ચ કામગીરી કરતી સગવડો માટ ેકરટર્દ્ધ છે. 

 

સાંપૂણા દસ્તાવેર્ અહીં ઉપિબ્ધ છે અન ેસારાાંશ અહીં ઉપિબ્ધ છે. 

 
 

અવતરણો (ક્ટવૉ્સ): 

 

“બ્રેમ્પટન એક હરરયાળુ શહેર છે. અમ ેલસ્થરતા હાસિ કરવા લનર્માત પ્રોરે્ક્ટ્સ મારફત ેઆપણી કાર્ાન ફૂટલપ્રન્ટન ેઘટાડવાની અગ્રતા પર ધ્યાન 

આપીએ છીએ. ઊર્જા અને ઉત્સર્ાન વ્યવસ્થાપન યોર્ના 2019-2024 ન કવેળ પ્રાાંતીય અન ેસાંઘીય ઉત્સર્ાન િક્ષ્યાાંકોન ેમળતી આવે છે 

પરાંતુ – તે આપણાાં સમુદાય માટે સુઘડ, વધાર ેહરરયાળા ભલવષ્ય માટેના ર્ીર્ પણ રોપ ેછે.” 

- મેયર પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown)  

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/OpenGov/Open-Information/Energy-Consumption-Reports/Energy%20and%20Emissions%20Management%20Plan%202019-2024%20-%20A%20Zero%20Carbon%20Transition.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/OpenGov/Open-Information/Energy-Consumption-Reports/CityofBrampton_CDM_Plan_Highlights_2019-2024.pdf


 

 

 

“બ્રેમ્પટન સીટી કાઉલન્સિે આર્ોહવા કટોકટીની ઘોર્ષણા કરી છે, રે્માાં ટકાઉ ભલવષ્ય માટે આપણી શોધમાાં 35 અન્ય નગરપાલિકાઓને ર્ોડી 

છે. ઊર્જા અને ઉત્સર્ાન વ્યવસ્થાપન યોર્ના 2019-2024 બ્રેમ્પટનમાાં ઉત્પન્ન થતા ગ્રીનહાઉસ ગસે ઉત્સર્ાનન ેવર્ષા 2050 સુધીમાાં 80% 

રે્ટિા ઘટાડવાના આપણાાં િક્ષ્યન ેહાસિ કરવામાાં એક મુખ્ય ચાિક ર્ની રહેશ.ે”  

- પ્રાદેલશક કાઉલન્સિર રોવેના સને્ટોસ (Rowena Santos), સમુદાય સેવાઓના અધ્યક્ષ 

 
 

“આપણાં શહેર અસરકારક ઊર્જા વ્યવસ્થાપન અને સાંરક્ષણ માટે કરટર્દ્ધ છે. ઊર્જા અને ઉત્સર્ાન વ્યવસ્થાપન યોર્ના 2019-2024 વર્ષા 

2024 સુધીમાાં ઉત્સર્ાન ઘટાડાના 20% િક્ષ્યની સાથે સાથ,ે આપણી સગવડોમાાં શનૂ્ય કાર્ાન સાંક્રમણ હાસિ કરવાના આપણાાં િક્ષ્યનો પાયો 

છે. આ એક મહત્વનુાં સાંક્રમણ છે રે્ની આગેવાની કરવા અમે રોમાાંલચત છીએ.” 

- અિ મનેેલસસ (Al Meneses), કાયાકારી મુખ્ય વહીવટી અલધકારી 

 

-30- 

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 ેInstagram પર 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

લમરડયા સાંપકા: 

મોલનકા દુગ્ગિ  

કોઓર્ડાનેટર, લમરડયા એન્ડ કમ્યુલનટી એંગેર્મેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્તટન 

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

