ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਂ ਐਰਿਸ਼ਨਿ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਪਲਾਨ ਰਰਲੀਜ ਕੀਤਾ
ਰਿਟੀ ਨੇ ਪੰ ਜ-ਿਾਲਾ ਐਨਰਜੀ ਐਡ

ਪਲਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਿੌਜਦ
ੂ ਾ ਕਾਰਪੋਰਟ
ੇ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਲਈ ਜੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਹੈ
ਂ ਐਰਿਸ਼ਨਿ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਪਲਾਨ
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਅਗਿਤ, 2019) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਅਰਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਨਰਜੀ ਐਡ
2019-2024, ਜੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ (Energy and Emissions Management Plan 2019-2024: A Zero Carbon Transition)
ਰਰਲੀਜ ਕੀਤਾ।
ਪਲਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰ ਜ ਿਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਰਤੰ ਨ ਿੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ: ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਲਾਗਤ ਰਰਕਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਾਉਣਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਿੌਜੂਦਾ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਲਈ ਜੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਹਾਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੈਰਰਿ ਐਗਰੀਿੈਂਟ (Paris Agreement) ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ 2010 ਦੀ ਬੇਿਲਾਈਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਿਵਾਰ, 2030 ਅਤੇ 2060 ਲਈ 30%
ਅਤੇ 80% ਦੇ ਿੂਬਾਈ ਅਤੇ ਿੰ ਘੀ ਗਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈਿ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) ਰਨਕਾਿੀ ਕਟੌਤੀ ਟੀਰਚਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਨੇ 2024 ਤੱ ਕ 20%
ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਰਨਕਾਿੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅੰ ਤਰਰਿ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀ ਕਟੌਤੀ ਟੀਚੇ (Greenhouse Gas Emission Reduction Targets) (2019)
ਿਾਲ

ਕਟੌਤੀ ਟੀਚਾ, 2010 ਨਾਲ

2024
2030
2050

ਿਬੰ ਰਿਤ
20%
30%
80%

2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱ ਕ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਕਨਜਰਵੇਸ਼ਨ, ਨਰਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਤੀਜੀ-ਰਿਰ ਦੀ ਫੰ ਰਡੰ ਗ, ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਬੰ ਿੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀਆਂ
ਲਾਗਤਾਂ ਰਵੱ ਚ ਕੁੱ ਲ $5.8 ਰਿਲੀਅਨ ਰਰਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਿ ਪੰ ਜ-ਿਾਲਾ ਰਿਆਦ ਰਵੱ ਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰਵਖੇ 13 ਤੋਂ ਵੱ ਿ
ਨਰਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਊਰਜਾ ਕਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਜੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਿੀਰਲਟੀਜ ਲਈ ਪਰਤੀਬੱ ਿ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਦਿਤਾਵੇਜ ਇੱ ਥੇ (here) ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਰ ਇੱ ਥੇ (here) ਉਪਲਬਿ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ
“ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱ ਕ ਹਰਰਆ-ਭਰਰਆ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਅਰਜਹੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਾਡੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਰਨਕਾਿੀ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਰਦੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ
ਂ ਐਰਿਸ਼ਨਿ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਪਲਾਨ 2019-2024 ਨਾ ਰਿਰਫ਼ ਿੂਬਾਈ ਅਤੇ ਿੰ ਘੀ ਰਨਕਾਿੀ
ਿਰਥਰਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਨਰਜੀ ਐਡ
ਟੀਰਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ – ਬਲਰਕ ਇਹ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱ ਿ ਿਾਫ਼, ਵੱ ਿ ਹਰਰਆ-ਭਰਰਆ ਭਰਵੱ ਖ ਦੀ ਰਤਆਰੀ ਹੈ।”

-

ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown)

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਿਰਥਰ ਭਰਵੱ ਖ ਦੀ ਿਾਡੀ ਖੋਜ ਰਵੱ ਚ 35 ਹੋਰ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਂ ਐਰਿਸ਼ਨਿ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਪਲਾਨ 2019-2024, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੂੰ 2050 ਤੱ ਕ 80% ਤੱ ਕ
ਐਨਰਜੀ ਐਡ
ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਿਾਡੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਿੁੱ ਖ ਿੰ ਚਾਲਕ ਹੈ।”

- ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਚੇਅਰ ਆਫ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ
ਂ ਐਰਿਸ਼ਨਿ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਪਲਾਨ 2019-2024, 2024 ਤੱ ਕ 20%
“ਰਿਟੀ ਪਰਭਾਵੀ ਊਰਜਾ ਪਰਬੰਿਨ ਅਤੇ ਕਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਿ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਐਡ
ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਾਡੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰਵਖੇ ਜੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਡੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਿਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਜਿਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੀਂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।”
- ਅਲ ਿੇਨੇਿਿ (Al Meneses), ਐਕਰਟੰ ਗ ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਿ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਨ
ਰਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ ਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ

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