ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਰਿਟੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇ ਜ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਮਈ, 2019) – ਅਿੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਰਬ੍ਜਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਿਊਲ ਹੋਵੇ। ਪਰੰ ਤੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਜੋ ਪਰਕਾਰ – ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ – ਅਿੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਲੈ ਨੇਟ ਅਤੇ ਿਾਡੀਆਂ ਜੇਬ੍ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਅਿਰ ਪਾ
ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਕਰਕੇ ਰਿਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇ ਜ (Sheridan College) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵਿੱ ਚ, ਇਿੱ ਕ ਰਵਆਪਕ ਨਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ
ਊਰਜਾ ਪਲਾਨ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਂ ਐਰਮਸ਼ਨਿ ਰੀਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ.) (Community Energy and Emissions Reduction Plan)
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡ
(CEERP) ਇਿੱ ਕ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟੀ, ਿਥਾਨਕ ਉਪਯੋਰਗਤਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ
ਦੇ ਊਰਜਾ ਿੰ ਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਿ ਊਰਜਾ ਿਮਰਿੱ ਥਾ ਅਤੇ ਗਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀ ਰਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਅਰਜਹੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ
ਿੂਬ੍ਾਈ ਅਤੇ ਿੰ ਘੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੇ ਦਰਿਾਇਆ ਹੈ ਰਕ:


ਇਿੱ ਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਰ ਿਾਲ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਰਵਵਿਾਇਕ ਅਤੇ ਿੰ ਿਥਾਗਤ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਤੇ $1.8
ਰਬ੍ਲੀਅਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਰਤੰ ਨ ਦਹਾਰਕਆਂ ਤਿੱ ਕ, ਅਬ੍ਾਦੀ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਪਯੋਰਗਤਾ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ
ਚੌਗੁਣੇ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।



ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਦੇ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਅਿੱ ਧੇ ਲਈ ਰਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ।



ਔਿਤਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਘਰ ਅਤੇ ਰਬ੍ਲਰਡੰ ਗਾਂ ਰਵਸ਼ਵਰਵਆਪੀ ਮਾਨਦੰ ਡਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅਿੱ ਧੀਆਂ ਿਮਰਿੱ ਥ ਹਨ।



ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤੀ ਰਵਅਕਤੀ ਿਾਲਾਨਾ ਗਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਲਗਭਗ 5.6 ਟਨ ਹਨ – ਜੋ ਰਵਸ਼ਵਰਵਆਪੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਬ੍ਹਤਰ ਪਿੱ ਧਤੀ ਤੋਂ
ਦੁਿੱ ਗਣੀਆਂ ਅਤੇ 2050 ਤਿੱ ਕ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ (Government of Canada) ਦੇ ਟੀਰਚਆਂ ਤੋਂ ਦਿ ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਧ ਹਨ।

ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਊਰਜਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਰੋਡਮੈਪ ਰਤਆਰ ਕਰੇਗੀ:


ਊਰਜਾ ਿਮਰਿੱ ਥਾ ਅਤੇ ਬ੍ਿੱ ਚਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨਾ



ਗਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨਾ



ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ



ਊਰਜਾ ਿੁਰਿੱਰਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ – ਪੁਿੱ ਜਣਯੋਗ ਕੀਮਤ ਤੇ ਊਰਜਾ ਿਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਨਰਰਵਘਨ ਉਪਲਬ੍ਧਤਾ

ਪਲਾਨ ਦੇ ਰਵਕਾਿ ਲਈ ਿਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬ੍ਲ ਿਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਿਥਾਨਕ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ
ਦੀ ਰਵਆਪਕ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਣਆ ਇਹ ਗਰੁਿੱ ਪ ਅਗਲੇ ਅਿੱ ਠ ਮਹੀਰਨਆਂ ਤਿੱ ਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਤੇ ਿਾਈਨਲ ਰਰਪੋਰਟ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (City Council) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰੋਜੈਕਟ ਬ੍ਾਰੇ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/ceerp ਤੇ ਜਾਓ।

ਈਕੋ ਪਲੈ ਜ (Eco Pledge)
ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਿਰਹਯੋਗ ਰਵਿੱ ਚ, ਇਿ ਿਾਲ ਦੀ ਗਰੋ ਗਰੀਨ ਈਕੋ ਪਲੈ ਜ (Grow Green Eco Pledge) ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਊਰਜਾ ਬ੍ਾਰੇ ਹੈ। ਈਕੋ ਪਲੈ ਜ
ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਖਾਿ ਰਮਆਦ ਤਿੱ ਕ ਿਧਾਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ – ਅਤੇ ਪੈਿੇ ਦੀ ਬ੍ਿੱ ਚਤ ਵਾਲੇ – ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧ ਹੋਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅਿਾਨ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਿੰ ਕਲਪ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਲੋ ਕ brampton.ca/ecopledge ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜਹੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਰਜਿ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਤੰ ਬ੍ਰ ਦੇ
ਅੰ ਤ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਿੱ ਕ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧ ਹੋ ਿਕਣ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿੰ ਕਲਪ ਪਰਿਤੁਤ ਕਰਨ – ਰਿਰ ਇਿਨੂੰ ਿਰਹਕਰਮੀਆਂ, ਿਰਹਪਾਠੀਆਂ, ਪਰਰਵਾਰ
ਅਤੇ ਦੋਿਤਾਂ ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇਿ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾ ਿਕਣ! ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਹਵਾਲੇ

“ਊਰਜਾ ਿਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਇੰ ਨੀ ਿਰਥਰ ਹੈ ਰਕ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਅਿੀਂ ਇਿਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੰ ੂ ਬ੍ਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਇਿ
ਰੋਮਾਂਚਕ ਨਵੇਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਜਿਦੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਆਰਰਥਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਅਤੇ
ਿਮਾਰਜਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ (Brampton 2040 Vision), ਗਰੋ ਗਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਲਮੈਂਟਲ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ
(Grow Green Environmental Master Plan) ਦੇ ਟੀਰਚਆਂ ਅਤੇ ਿਾਡੀਆਂ ਕਾਉਂਰਿਲ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਜਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਕਈ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

“ਿਾਨੂੰ ਇਿ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਤੇ ਰਿਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।
ਂ ਐਰਮਸ਼ਨਿ ਰੀਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਅਿੀਂ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰ ਟੀਗਰੇਰਟਡ ਐਨਰਜੀ ਐਡ
ਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡ
ਪਲਾਨ (Integrated Energy and Climate Management Plan) ਦੀ ਿਿਲਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਕਾਂਗੇ, ਰਜਿ ਰਵਿੱ ਚ ਕਾਲੇ ਜ 2020 ਤਿੱ ਕ
ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੱ ਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।”

-

ਹਰਬ੍ਰਟ ਰਿਨੋਕ (Herbert Sinnock), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਿ ਿਿਟੇਨਰਬ੍ਰਲਟੀ, ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇ ਜ

-30ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਿਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਮੀਡੀਆ ਿੰ ਪਰਕ
ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal)

ਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡ
ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ
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