ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਸਿਟੀਜ ਅਰਥ ਆਵਰ ਿਈ ਿਾਈਟਾਂ ਬ੍ੰ ਦ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਮਾਰਚ, 2019) – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਮਾਰਚ ਨੰ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਅਰਥ ਆਵਰ (Earth
Hour) ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਸਿਸਿਟੀਜ ਦੀਆਂ ਿਾਈਟਾਂ ਬ੍ੰ ਦ ਕਰੇਗੀ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਿਸਥਰਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ੱ ਧਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਸਿਟੀਜ ਸਵਖੇ ਿਾਰੀਆਂ ਗੈਰਜ਼ਰਰੀ ਿਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬ੍ਜਿੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਬ੍ੰ ਦ ਰਸਿਣਗੇ। ਜੋ ਿਾਈਟਾਂ ਜਨਤਕ ਿੁਰੱਸਖਆ, ਸਿਸਕਓਸਰਟੀ ਜਾਂ ਿੇਵਾ ਤੇ ਅਿਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ – ਉਿ ਚਾਿ
ਰਸਿਣਗੀਆਂ – ਸਜਵੇਂ ਿਟਰੀਟਿਾਈਟਾਂ, ਿਟੌਪਿਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕ ਦੀ ਪਗਡੰ ਡੀ ਦੀਆਂ ਿਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸਕੰ ਗ ਿੌ ਟ ਦੀਆਂ ਿਾਈਟਾਂ।
ਿਾਰੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰ ਅਰਥ ਆਵਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੀ ਿਾਈਟਾਂ ਬ੍ੰ ਦ ਕਰਕੇ ਇਿ ਸਵੱ ਚ ਸਿੱ ਿਾ ਿੈ ਣ ਿਈ ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਿ ਘੰ ਟੇ ਤੋਂ ਸਬ੍ਨਾਂ ਵੀ ਅਸਜਿੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਾ ਿਾਿ ਊਰਜਾ ਬ੍ਚਾਓ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱ ਚ ਅਰਥ ਆਵਰ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਇੱ ਥੇ ਕਸਿੱਕ ਕਰੋ (click here)।
ਸਪਛੋਕੜ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2008 ਤੋਂ ਵਾਤਾਰਵਨ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਇਿ ਗਿੋ ਬ੍ਿ ਪਸਿਿਕਦਮੀ ਸਵੱ ਚ ਸਿੱ ਿਾ ਿੈ ਸਰਿਾ ਿੈ। 2018 ਸਵੱ ਚ, ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਿ ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 24 ਮੁੱ ਖ
ਫੈਸਿਸਿਟੀਜ ਸਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸਬ੍ਜਿੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੰ 31% ਤੱ ਕ ਘਟਾਇਆ ਿੀ। ਇਿ ਨਾਿ ਸਬ੍ਜਿੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਸਵੱ ਚ 1,662 ਸਕਿੋ ਵਾਟ (ਕੇ.ਡਬ੍ਿਯ.) ਤੱ ਕ ਕਮੀ
ਆਈ, ਜੋ ਅਰਥ ਆਵਰ ਸਮਆਦ ਤੱ ਕ 1,385 ਘਰਾਂ ਨੰ ਸਗਰਡ ਤੋਂ ਿਟਾਉਣ ਦੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਿੈ।
ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਖੇ ਊਰਜਾ ਨੰ ਬ੍ਚਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਸਨਕਾਿੀਆਂ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਿਈ ਕਈ ਪਸਿਿਕਦਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਿਨ, ਸਜਿਨਾਂ ਸਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਿ ਿਨ:


ਿਟਾਫ ਅਤੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰ ਘੱ ਟ ਨੁਕਿਾਨ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਿੇ (ਗਰੀਨਰ) ਵਾਿਨ ਚੁਣਨ ਵਾਿਤੇ ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਿਈ
ਪਰੀ ਸਿਟੀ ਸਵੱ ਚ 52 ਇਿੈ ਕਸਟਰਕ ਚਾਰਸਜੰ ਗ ਿਟੇਸ਼ਨ ਿਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ



ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰ ਜ ਫੈਸਿਸਿਟੀਜ ਸਵੱ ਚ ਿੋਿਰ ਪੈਨਿ ਿਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ



ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਫੈਸਿਸਿਟੀਜ ਸਜਓਥਰਮਿ ਟੈਕਨੋਿੋ ਜੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਿਨ



ਂ ਸਡਮਾਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਿਾਨ (ਊਰਜਾ ਿੰ ਭਾਿ ਅਤੇ ਮੰ ਗ
ਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਿਕੀ ਵਾਿੀਆਂ ਫੈਸਿਸਿਟੀਜ ਿਈ ਐਨਰਜੀ ਕੰ ਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐਡ
ਪਰਬ੍ੰਧਨ ਯੋਜਨਾ) ਿਾਗ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ

ਅਰਥ ਆਵਰ ਡਬ੍ਿਯ.ਡਬ੍ਿਯ.ਐਫ. (WWF) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਿੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਗਿੋ ਬ੍ਿ ਮੁਸਿੰ ਮ ਿੈ। 2007 ਸਵੱ ਚ ਸਿਡਨੀ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰ ਿੋਈ, ਅਰਥ
ਆਵਰ ਦੀ ਮੁਸਿੰ ਮ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਰੇਸਰਤ ਸਵਅਕਤੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿੰ ਗਠਨਾਂ ਿਈ ਦੁਨੀਆ ਸਵੱ ਚ ਆਮ ਿੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਮੁਸਿੰ ਮ
ਬ੍ਣ ਗਈ ਿੈ। ਇੱ ਕ ਦਸ਼ਕ ਤੋਂ 180 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਮੰ ਡਿ ਿਈ ਇਿ ਸਵੱ ਚ ਸਿੱ ਿਾ ਸਿਆ ਿੈ। ਇਿ ਮੁਸਿੰ ਮ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਭਮੰ ਡਿ

ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦਬ੍ਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਿੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਿੱ ਿ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਸਮਕਾ ਨੰ ਪਛਾਸਣਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਿਾਸਰਆਂ ਵਾਿਤੇ
ਇੱ ਕ ਿਸਥਰ ਭਸਵੱ ਖ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਿਈ ਿੱਖਾਂ ਿਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਿਮਸਿਕ ਤਾਕਤ ਨੰ ਜੋੜਦੀ ਿੈ।
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