
 

 

 
            برائے فوری اجراء

 

 جمنٹ پالن جاری کر دیاینے پانچ سالہ انرجی اینڈ ایمشنز مسٹی ن
 

 سہولت گاہوں سے کاربن کے اخراج کا مکمل خاتمہ ہے۔ کارپوریٹپالن کا مقصد سٹی کی نئی اور موجودہ 
 

جاری کر دیا  2024-2019سٹی آف برامپٹن نے باضابطہ طور پر اپنا انرجی اینڈ ایمشنز مینجمنٹ پالن  – (2019اگست  29برامپٹن، آن )
 ۔کے مکمل خاتمے پر مبنی ہےکاربن کے اخراج جو ہے۔ 

 
سہولت گاہوں سے کاربن کے اخراج کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے، جس نے اگلے  کارپوریٹاس پالن کا مقصد سٹی کی نئی اور موجودہ  

پانچ سالوں میں تین کلیدی اہداف حاصل کرنے ہیں: اخراج کی شدت کو کم سے کم کرنا، توانائی کی شدت کو کم سے کم کرنا اور اخراجات 
 میں کمی کو زیادہ سے زیادہ کرنا۔

 
( کے اخراج میں کمی GHGکو بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہوئے گرین ہأوس گیسوں ) 2010گریمنٹ کے تحت برامپٹن نے یپیرس ا 

کے  GHGتک  2024کے صوبائی اور وفاقی اہداف مختص کر لیے ہیں۔ سٹی نے  %80اور  %30تک بالترتیب  2050اور  2030کے 
 کیا ہے۔ کمی کا ایک عبوری ہدف بھی مختص %20اخراج میں 

 
 

 (2019برامپٹن کے گرین ہأوس گیسوں کے اخراج میں کمی کے اہداف )
 

 سال
 کی نسبت 2010کمی کا ہدف، 

2024 20% 

2030 30% 

2050 80% 

 
 

اور پانی کے دوبارہ  کے حصولتک سٹی نے توانائی کی بچت، قابل تجدید توانائی، تیسرے فریقین کی فنڈنگ، توانائی  2019سے  2014
ملین بچائے ہیں۔ اس پانچ سالہ عرصے میں سٹی نے اپنی سہولت گاہوں میں قابل تجدید  5.8استعمال کے لیے اخراجات کی مد میں کل $

 ۔س پر کام کیا ہےسے زیادہ پراجیکٹ 50سے زائد پراجیکٹس لگائے اور توانائی کی بچت کے  30توانائی کے 
 

 کارکردگی والی سہولت گاہوں کے لیے وقف شدہ ہے۔ کے طور پر، برامپٹن کاربن کے اخراج سے پاک اور اعلی   شہر  سرسبز ایک  
 

 ۔دستیاب ہے یہاںدستیاب ہے اور اس کا خالصہ  یہاںمکمل دستاویز 
 
 

 اقتباسات
 

ہے۔ ہم ایسے پراجیکٹس کے ذریعے اپنے کاربن فُٹ پرنٹ کو کم کرنے کو ترجیح بناتے ہیں، جو استحکامیت کو  سر سبز شہر"برامپٹن ایک 
یہ بلکہ  –نہ صرف اخراج کے صوبائی اور وفاقی اہداف سے مطابقت رکھتا ہے  2024-2019فروغ دیں۔ انرجی اینڈ ایمشنز مینجمنٹ پالن 
 مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور زیادہ سر سبز و شاداب ہماری کمیونٹی کے لیے ایک صاف ستھرے

 میئر پیٹرک برأون -
 

لٹیوں کے ساتھ ایک قابل استحکام مستقبل کے لیے ہماری اس یدیگر میونسپ 35برامپٹن سٹی کونسل موسمیاتی ہنگامی حالت کا اعالن کر کے 
برامپٹن میں پیدا ہونے والی گرین ہأوس گیس کے اخراج کو  2024-2019مہم میں شامل ہو گئی ہے۔ انرجی اینڈ ایمشنز مینجمنٹ پالن 

 کم کرنے کے ہمارے ہدف کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔تک  %80تک  2050

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


 

 

 نٹوس، چیئر آف کمیونٹی سروسزریجنل کونسلر رووینا سی  -
 
 

ں ہماری سہولت گاہوں می 2024-2019جمنٹ پالن نیجپرعزم ہے۔ انرجی اینڈ ایمشنز م "سٹی توانائی کے مٔوثر انتظام اور بچأو کے لیے
کمی  %20تک اخراج میں  2024جس کے لیے  کے ہمارے مقصد کے حصول کو سامنے رکھتا ہے کاربن کے اخراج کے مکمل خاتمے

 ۔ یہ ایک اہم تبدیلی ہے، جسے آگے بڑھانے کے لیے ہم پرجوش ہیں۔"کا ہدف رکھا گیا ہےالنے 
  ، قائم مقام چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسرمینسزال  -

 

-30- 

 
ہمارے ہر عمل کا مرکز  کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا 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
کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ہوں۔ پر مربوط انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 

 مونیکا ڈوگال

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن
Monika.Duggal@brampton.ca|3426 -874-905 
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