તાત્કાલિક પ્રકાશન માટે

આપણાાં શહેરે પાંચવર્ષીય ઊર્જા અને ઉત્સર્ા ન વ્યવસ્થાપન યોર્ના ર્જહેર કરી

આ યોર્નાનો હેતુ આપણાાં શહેરની નવી અને હયાત કોપોરેટ સગવડો માટે શૂન્ય કાર્ાન સાંક્રમણ મેળવવાનો છે .
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ઓગસ્ટ 29, 2019) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટને ઔપચારરક રીતે પોતાની ઊર્જા અને ઉત્સર્ા ન વ્યવસ્થાપન યોર્ના વર્ષા
2019-2024: શૂન્ય કાર્ાન સાંક્રમણ ર્જહેર કરી.

આ યોર્નાનુાં િક્ષ્ય આગામી પાાંચ વર્ષોમાાં ત્રણ મહત્વના હેતુઓ વડે, શહેરની નવી અને હયાત કોપોરેટ સગવડો માટે શૂન્ય કાર્ાન સાંક્રમણ
હાસિ કરવાનુાં છે , ર્ે મ કે: ઉત્સર્ા ન તીવ્રતા ઘટાડવી, ઊર્જા તીવ્રતા ઘટાડવી અને ખચા વસૂિાત મહત્તમ કરવી.
પેરરસ કરાર અનુસાર, બ્રેમ્પટને વર્ષા 2010 ને આધારભૂત ગણીને, 2030 માટે 30% અને 2050 માટે 80% પ્રાાંતીય અને સાંઘીય ગ્રીનહાઉસ
ગેસ (GHG) ઉત્સર્ા ન ઘટાડાના િક્ષ્યો સ્વીકાયાા છે . આ શહેરે વર્ષા 2024 સુધીમાાં 20% ર્ે ટિુાં GHG ઉત્સર્ા ન ઘટાડાનુાં વચગાળાનુાં િક્ષ્ય
લનધાારરત કયુું છે .
બ્રેમ્પટનના ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્ા ન ઘટાડાના િક્ષ્યો (2019)
વર્ષા
2024
2030
2050

ઘટાડાનો િક્ષ્યાાંક, 2010 નાાં
સાંર્ધ
ાં માાં
20%
30%
80%

વર્ષા 2014 થી 2019 સુધીમાાં, આ શહેરે ઊર્જા સાંરક્ષણ, નવીનીકરણીય ઊર્જા, ત્રાલહત-પક્ષનુાં ભાંડોળ, ઊર્જા પ્રાલતત અને ર્ળ વળતર મારફતે
કુિ $5.8 લમલિયન ખચાની વસૂિાત કરી છે . આ પાંચવર્ષીય સમયગાળામાાં, આ શહેરે પોતાની સગવડોમાાં 13 થી વધારે નવીનીકરણીય ઊર્જા
પ્રોર્ે ક્ટ્સનુ,ાં અને 50 ઊર્જા સાંરક્ષણ પ્રોર્ે ક્ટ્સનુાં અમિીકરણ કયુું છે .
એક હરરયાળા શહેર તરીકે, બ્રેમ્પટન શૂન્ય કાર્ાન અને ઉચ્ચ કામગીરી કરતી સગવડો માટે કરટર્દ્ધ છે .
સાંપૂણા દસ્તાવેર્ અહીં ઉપિબ્ધ છે અને સારાાંશ અહીં ઉપિબ્ધ છે .
અવતરણો (ક્ટવૉ્સ):
“બ્રેમ્પટન એક હરરયાળુ શહેર છે . અમે લસ્થરતા હાસિ કરવા લનર્માત પ્રોર્ે ક્ટ્સ મારફતે આપણી કાર્ાન ફૂટલપ્રન્ટને ઘટાડવાની અગ્રતા પર ધ્યાન
આપીએ છીએ. ઊર્જા અને ઉત્સર્ા ન વ્યવસ્થાપન યોર્ના 2019-2024 ન કેવળ પ્રાાંતીય અને સાંઘીય ઉત્સર્ા ન િક્ષ્યાાંકોને મળતી આવે છે
પરાંતુ – તે આપણાાં સમુદાય માટે સુઘડ, વધારે હરરયાળા ભલવષ્ય માટેના ર્ીર્ પણ રોપે છે .”
- મેયર પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown)

“બ્રેમ્પટન સીટી કાઉલન્સિે આર્ોહવા કટોકટીની ઘોર્ષણા કરી છે , ર્ે માાં ટકાઉ ભલવષ્ય માટે આપણી શોધમાાં 35 અન્ય નગરપાલિકાઓને ર્ોડી
છે . ઊર્જા અને ઉત્સર્ા ન વ્યવસ્થાપન યોર્ના 2019-2024 બ્રેમ્પટનમાાં ઉત્પન્ન થતા ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્ા નને વર્ષા 2050 સુધીમાાં 80%
ર્ે ટિા ઘટાડવાના આપણાાં િક્ષ્યને હાસિ કરવામાાં એક મુખ્ય ચાિક ર્ની રહેશ.ે ”
- પ્રાદેલશક કાઉલન્સિર રોવેના સેન્ટોસ (Rowena Santos), સમુદાય સેવાઓના અધ્યક્ષ
“આપણાં શહેર અસરકારક ઊર્જા વ્યવસ્થાપન અને સાંરક્ષણ માટે કરટર્દ્ધ છે . ઊર્જા અને ઉત્સર્ા ન વ્યવસ્થાપન યોર્ના 2019-2024 વર્ષા
2024 સુધીમાાં ઉત્સર્ા ન ઘટાડાના 20% િક્ષ્યની સાથે સાથે, આપણી સગવડોમાાં શૂન્ય કાર્ાન સાંક્રમણ હાસિ કરવાના આપણાાં િક્ષ્યનો પાયો
છે . આ એક મહત્વનુાં સાંક્રમણ છે ર્ે ની આગેવાની કરવા અમે રોમાાંલચત છીએ.”
- અિ મેનેલસસ (Al Meneses), કાયાકારી મુખ્ય વહીવટી અલધકારી

-30કૅનડે ાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહેરો પૈકી એક તરીકે બ્રૅમ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસે છે અને તમાાં 70,000 વ્યાપારો છે . અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો.
અમને ઊર્જદ મળે છે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમે રોકાણ માટે આકષણનાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસનાં નેતત્ૃ િ
કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સરવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagram પર
જોડાિ. અહીં િધ ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca.
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