
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜ-ਿਾਲਾ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਿਸ਼ਨਿ ਿਨੇੈਜਿੈਂਟ ਪਲਾਨ ਰਰਲੀਜ ਕੀਤਾ  
 

ਪਲਾਨ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਰਿਟੀ ਦੀਆ ਂਨਵੀਆ ਂਅਤੇ ਿਜੌਦੂਾ ਕਾਰਪਰੋਟੇ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਲਈ ਜੀਰ ੋਕਾਰਬਨ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਹੈ   
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਅਗਿਤ, 2019) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਅਰਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣਾ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਿਸ਼ਨਿ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਪਲਾਨ 

2019-2024, ਜੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ (Energy and Emissions Management Plan 2019-2024: A Zero Carbon Transition) 

ਰਰਲੀਜ ਕੀਤਾ।    
 

ਪਲਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਿਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਤੰਨ ਿੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ: ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਲਾਗਤ ਰਰਕਵਰੀ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣਾ, ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਿੌਜੂਦਾ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਲਈ ਜੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਹਾਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 

ਪੈਰਰਿ ਐਗਰੀਿੈਂਟ (Paris Agreement) ਦ ੇਿੁਤਾਬਕ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ 2010 ਦੀ ਬੇਿਲਾਈਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਿਵਾਰ, 2030 ਅਤੇ 2060 ਲਈ 30% 

ਅਤੇ 80% ਦ ੇਿੂਬਾਈ ਅਤੇ ਿੰਘੀ ਗਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈਿ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) ਰਨਕਾਿੀ ਕਟੌਤੀ ਟੀਰਚਆਂ ਨੰੂ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਨੇ 2024 ਤੱਕ 20% 

ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਰਨਕਾਿੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਿ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀ ਕਟਤੌੀ ਟੀਚ ੇ(Greenhouse Gas Emission Reduction Targets) (2019) 

 

ਿਾਲ 
ਕਟਤੌੀ ਟੀਚਾ, 2010 ਨਾਲ 

ਿਬੰਰਿਤ 

2024 20% 

2030 30% 

2050 80% 

 
 

2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਕਨਜਰਵੇਸ਼ਨ, ਨਰਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਤੀਜੀ-ਰਿਰ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ, ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਬੰਿੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲਾਗਤਾਂ ਰਵੱਚ ਕੁੱ ਲ $5.8 ਰਿਲੀਅਨ ਰਰਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਿ ਪੰਜ-ਿਾਲਾ ਰਿਆਦ ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰਵਖੇ 13 ਤੋਂ ਵੱਿ 

ਨਰਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਊਰਜਾ ਕਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।  
 

ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਿੀਰਲਟੀਜ ਲਈ ਪਰਤੀਬੱਿ ਹੈ। 
ਪੂਰਾ ਦਿਤਾਵੇਜ ਇੱਥੇ (here) ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਰ ਇੱਥੇ (here) ਉਪਲਬਿ ਹੈ।  
 
 
 
 
 

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
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
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/OpenGov/Open-Information/Energy-Consumption-Reports/CityofBrampton_CDM_Plan_Highlights_2019-2024.pdf


 

 

 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਹਰਰਆ-ਭਰਰਆ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਅਰਜਹੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਾਡੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਰਨਕਾਿੀ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ 

ਿਰਥਰਤਾ ਦ ੇਪਰਤੀ ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਿਸ਼ਨਿ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਪਲਾਨ 2019-2024 ਨਾ ਰਿਰਫ਼ ਿੂਬਾਈ ਅਤੇ ਿੰਘੀ ਰਨਕਾਿੀ 
ਟੀਰਚਆਂ ਦ ੇਅਨੁਕੂਲ ਹੈ – ਬਲਰਕ ਇਹ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਿ ਿਾਫ਼, ਵੱਿ ਹਰਰਆ-ਭਰਰਆ ਭਰਵੱਖ ਦੀ ਰਤਆਰੀ ਹੈ।” 

- ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਿਰਥਰ ਭਰਵੱਖ ਦੀ ਿਾਡੀ ਖੋਜ ਰਵੱਚ 35 ਹੋਰ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਿਸ਼ਨਿ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਪਲਾਨ 2019-2024, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੰੂ 2050 ਤੱਕ 80% ਤੱਕ 

ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਿਾਡੇ ਟੀਚ ੇਲਈ ਿੱੁਖ ਿੰਚਾਲਕ ਹੈ।”  
- ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਚੇਅਰ ਆਫ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ 

 
 

“ਰਿਟੀ ਪਰਭਾਵੀ ਊਰਜਾ ਪਰਬੰਿਨ ਅਤੇ ਕਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਿਸ਼ਨਿ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਪਲਾਨ 2019-2024, 2024 ਤੱਕ 20% 

ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦ ੇਟੀਚੇ ਦ ੇਨਾਲ, ਿਾਡੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰਵਖੇ ਜੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਦ ੇਿਾਡੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਜਿਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੀਂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 
- ਅਲ ਿੇਨੇਿਿ (Al Meneses), ਐਕਰਟੰਗ ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ 

 

-30- 

 

ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਿਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

   

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਿੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਿੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

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

 

 

 
 

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


 

 

   
  


