સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની સુવિધાઓની તમામ રોશની પૃથ્િી કલાક (Earth Hour) માટે બંધ કરાશે

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (26 માર્ચ 2019) - સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન પોતાની સુવિધાઓ પર પૃથ્િી કલાક (Earth Hour)ના માનમાં 30 માર્ચ
2019, શવનિારના રોજ સાંજે 08:30 થી 09:30 બધી રોશનીઓ બંધ રાખશે.
સીટીની સિલતો પર તમામ વિન-અવનિાયચ રોશની અને ઇલેક્ટ્રોવનક્ટ્સ વનયુક્ટ્ત કરેલ કલાકે બ્રૅમ્પટનની પર્ાાિરણીર્ વથિરતા માટેની
પ્રવતિદ્ધતાના પ્રતીક તરીકે િંધ કરિામાં આિશે. જાહેર સલામતી, સુરક્ષા, અથિા સેિાને અસર કરી શકે તેિી રોશની – જે મકે સીટીની સિલતો
ખાતે સ્ટ્રીટલાઇટ્સ, સ્ટ્ટૉપલાઇટ્સ, પાકચ પાથિે રોશની અને પાર્કિંગ લૉટની રોશનીઓ – ર્ાલુ રહેશ.ે
તમામ નાગરરકો અને િેપારોને આહ્િાન કરિામાં આિે છે કે તેઓ પૃથ્િી કલાક દરવમર્ાન પોતાની તમામ વિન-અવનિાયચ રોશનીઓ બંધ કરીને
સહભાગી થાય. કૃપા કરીને એિા પગલાં લેિા વિશે પણ વિર્ારશો કે કેિી રીતે આ કલાક ઉપરાંત આખા િર્ચ દરવમયાન કેિી રીતે તમે ઊજાચની
બર્ત કરી શકશો.

બ્રૅમ્પટન ખાતેના પૃથ્િી કલાક (Earth Hour) વિશે િધુ જાણકારી મેળિિા અહીં વલલક કરો.
પૃષ્ઠભૂ
બ્રૅમ્પટન આ િૈવવિક પર્ાાિરણીર્ પહેલમાં 2008ની સાલથી સહભાગી થતું આવયું છે . 2018માં સીટીએ આ કલાક દરવમયાન 24 મુખ્ય
સિલતો પર પોતાનો િીજળીનો િપરાશ 31% જે ટલો ઘટાડ્યો હતો. આનો અથચ એ થયો કે માંગનો ઘટાડો 1,662 KW જે ટલો થયો, જે ને
સમજિા માટે એમ કહી શકાય કે 1,385 ઘરોને પૃથ્િી કલાક (Earth Hour) દરવમયાન ગ્રીડમાંિી દૂર કરિા સમાન છે .
સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ખાતે ઘણી િધી ચાલુ રહેલ પહેલો છે જે િી ઊર્જાને િચાિિા ઉપરાંત કાિાન એવમશનો ઘટાડે છે જે માં સામેલ છે :


52 ઇલેવક્ટ્રક િેવહકલ ર્ાર્જિં ગ સ્ટ્ટેશનો જે આખા શહેર ફરતે ઊભા કરાયા છે જે નાથી સ્ટ્ટાફ અને વનિાસીઓ િધુ ગ્રીન
િાહનો પસંંદ કરતા િાર્





સીટીની પાંચ સિલતો પર સૌર ઊર્જાની પૅનલ્સ ઊભી કરિામાં આિી છે
સીટીની છ સિલતો વજર્ોિમાલ ટેકનોલોજીનો ઉપર્ોગ કરે છે
સીટીની માવલકીની સિલતો માટે ઊર્જા સંરક્ષણ અને રડમાંડ મેનજ
ે મેન્ટ પ્લાન કાર્ાશીલ છે

પૃથ્િી કલાક એક િૈવવિક પર્ાાિરણીર્ ચળિળ છે જે નું નેતૃત્િ WWF કરે છે . પૃથ્િી કલાક (Earth Hour)ની શરૂઆત 2007માં વસડનીમાં થઈ
હતી અને તે આજે વિશ્િની પયાચિરણ માટેની એક સૌથી વિશાળ ભૂવમગત ર્ળિળ બની ગઈ છે જે 180 દેશો અને પ્ાંતોમાં વયવક્ટ્તઓ,
સમાજો, િેપારો અને સંસ્ટ્થંાઓને આપણી ધરા કાજે કામ કરિા એક દસકા કરતા િધુ સમર્િી પ્રેરણા આપતી રહી છે . આ ર્ળિળ િસુંધરાના

સૌથી ગંભીર પડકારો ઝીલિા માટે ઉકેલો લાિિાની દરેક વયવક્ટ્તની ભૂવમકા ઊભી કરે છે અને તમામ લોકો માટે એક વસ્ટ્થર ભવિષ્ય રર્િા પોતાના
કરોડો ટેકેદારોની સામૂવહક શવક્ટ્તને કામે લગાડે છે .
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