
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

                    

 

ગ્લોબલ કોવનેન્ટ ઓફ મયેર્સ ફોર ક્લાઇમટે એન્ડ એનર્જી શોકશે ર્ીટીર્ પાઇલોટ પછી આબોહવા માટ ેસ્થાનનક 

કાયસવાહી કરવામાાં બ્રમે્પટનન ેઅગ્રરે્ર હોવાની માન્યતા મળી 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ફબે્રુઆરી 3, 2021) – આબોહવા માટ ેસ્થાનનક કાયસવાહી કરવા પર ધ્યાન આપતો એક વર્સનો કાયસક્રમ, ગ્લોબલ 

કોવેનન્ટ ઓફ મેયર્સ ફોર ક્લાઇમટે એન્ડ એનર્જી (GCoM) શોકેશ ર્ીટીર્ પાઇલોટ પૂરો કરનાર બ્રેમ્પટન કેનડેામાાં 25 

મ્યુનનનર્પાનલટીર્માાંની એક બની છે. ર્ીટી ઓફ બ્રેમ્પટનને આબોહવા માટ ેપોતાના પ્રયત્નોના પરરણામ સ્વરૂપ ેનમરટગેશન બેજ મળ્યો છે. 

 

નમરટગેશન બજે એ શહેરોને આપવામાાં આવે છે જે પોતાના ર્મુદાયમાાં ગ્રીનહાઉર્ ગેર્ વપરાશનો જથ્થો પૂરો વાપરી લે, ઉત્ર્જસન લક્ષયાાંકો 

સ્થાનપત કર ેઅન ેનમરટગેશન (ઉપશમન) યોજના માંજૂર કરી હોય, જેમ કે બ્રેમ્પટનનો કમ્યુનનટી એનર્જી એન્ડ એનમશન્ર્ રરડક્શન પ્લાન 

(CEERP). 

 

GCoM કેનડેાની આગવેાનીમાાં, ઓગસ્ટ 2019 માાં બ્રેમ્પટનન ેપ્રથમ શોકેશ શહેરોના જૂથમાાં જોડાવા માટે પર્ાંદ કરવામાાં આવયુાં હતુાં, જેમાાં 

શહેરોને સ્થાનનક સ્તર ેઆબોહવા માટ ેકાયસવાહી કરવા ટેકનનકલ ર્હાયતા, તાલીમ, નટેવર્કિંગની અજોડ તકો અન ેઆબોહવા માટેના હેતઓુ 

હાાંર્લ કરવા ર્ાધનો અને ર્ાંર્ાધનોની પહોંચ ર્નહતની ર્હાયતા મફત મળી. 

 

ર્ીટી ઓફ બ્રમે્પટનની GCoM પ્રત્યેની કરટબદ્ધતા બ્રેમ્પટનન ેશહરેી આબોહવામાાં અગ્રેર્ર રહેવા માટે કરટબદ્ધ વૈનવવક જોડાણ ર્ાથ ેજોડ ે

છે, છ ખાંડોમાાંથી દુનનયાભરમાાં 800 નમનલયનથી વધાર ેનાગરરકોનુાં પ્રનતનનનધત્વ કરતા 10,000 ઉપરાાંત શહેરો અન ેસ્થાનનક ર્રકારોની 

પ્રનતજ્ઞાઓન ેઆગળ વધારે છે. 

 

GCoM કેનડેા પોત ેફેડરેશન ઓફ કેનેરડયન મ્યુનનનર્પાનલટીર્ (FCM), ICLEI-લોકલ ગવમને્્ર્ ફોર ર્સ્ટેઇનેનબનલટી, ગ્લોબલ કોવનેન્ટ 

ઓફ મેયર્સ ર્કે્રેટરરએટ અને યુરોપીયન યુનનયનના ભાંડોળથી ર્હાયક ઇન્ટરનેશનલ અબસન કો-ઓપરેશન પ્રોજેક્ટ વચ્ચેનો ર્હયોગ છે. 

 

કડીઓ (લલાંક્ર્) 

 

• બ્રેમ્પટન કનેેડાની 25 મ્યુનનનર્પાનલટીર્માાંની એક છે જેને વૈનવવક આબોહવા માટે અગ્રરે્ર પહેલ કરનાર ઇન્ટેનન્ર્વ પાઇલોટ 

પ્રોજેક્ટ માટે પર્ાંદ કરવામાાં આવી છે 

• કમ્યુનનટી એનર્જી એન્ડ એનમશન્ર્ રરડક્શન પ્લાન (CEERP) 

• ગ્લોબલ કોવનેન્ટ ઓફ મેયર્સ 

 

અવતરણો (ક્વૉ્ર્): 

 

“આ પાઇલોટ પ્રોજેક્ટમાાં ર્હભાગી થઇને બ્રેમ્પટનન ેરાષ્ટ્રીય અને આાંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ેઆબોહવા માટે સ્થાનનક કાયસવાહી કરવામાાં અગ્રેર્ર 

હોવાની માન્યતા મળી છે. શોકેશ ર્ીટીર્ પાઇલોટ પ્રોજેક્ટ પૂરો કરનાર બ્રમે્પટન 25 મ્યુનનનર્પાનલટીર્માાંની એક હોવાનુાં અમને ગૌરવ છે, 

અન ેઅમે કનેેડાના આબોહવા લક્ષયાાંકોને પહોંચી વળવા કાયમી ધોરણે અન ેઓછુાં કાબસન ઉત્ર્જસન કરતા ઉકેલો લાવવા, ગ્રીનહાઉર્ ગેર્ 

ઉત્ર્જસન ઘટાડવા, અને છેવટ ેવૈનવવક આબોહવા ફેરફાર કાયસવાહી કરવા માટ ેકરટબદ્ધ છીએ.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, ર્ીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton&amp;apos;s%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton&amp;apos;s%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton&amp;apos;s%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.globalcovenantofmayors.org/&data=04%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7C47a172375cb8468686da08d8c87bb68a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637479780951764682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4


 

 

“અમ ેબ્રમે્પટનમાાં આબોહવા પહલેોમાાં મોખરાના સ્થાને આગળ વધી રહ્ાાં છીએ, અન ેઆપણી કાબસન ફૂટનપ્રન્ટ પર ખરેખરો પ્રભાવ પાડી રહ્ાાં 

છીએ. CEERP મારફત ેઅમે વધારે ગ્રીન િાનન્િટ નેટવકસ અને (ખલુ્લી હવામાાં) બહુ ચાલવા યોગ્ય પાડોશ, નબલલ્ડાંગ રરિોરફ્ર્નુાં 

અમલીકરણ, અને ઘણાં બધુાં કરી રહ્ાાં છીએ. તે આપણાાં શહેરમાાં મહત્વનો અને રોમાાંચક ર્મય છે. આ ઓળખ માટે GCoM નો અને અત્યાર 

ર્ુધી આ ફેરફારનો ભાગ બની રહલે દરેક વયનક્તનો આભાર.” 

- પૉલ નવર્ેંટ ે(Paul Vicente), પ્રાદેનશક કાઉનન્ર્લર, વોર્ડર્સ 1 અને 5; અધ્યક્ષ, પનલલક વક્ર્સ એન્ડ એન્ીનીયરરાંગ, ર્ીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

 

બ્રેમ્પટન વર્સ 2050 ર્ધુીમાાં ગ્રીનહાઉર્ ગેર્ ઉત્ર્જસન 80 ટકા જેટલુાં ઘટાડવાનો લક્ષયાાંક ધરાવતુાં એક હરરયાળુ શહેર છે.” આપણાાં 

મહત્વાકાાંક્ષી અન ેપરરવતસનશીલ CEERP માાં ઊર્જસ કાયસક્ષમ ઘરો અન ેઇમારતો માટેના લક્ષયાાંકો, નવશુદ્ધ ઊર્જસ ઉત્પન્ન કરવી, બ્રેમ્પટનનુાં 

િાનન્િટ નટેવકસ, િેઇલ્ર્ અન ેબાઇક ઇન્રાસ્િક્ચર, અને ઘણાં નવકર્ાવવાનો ર્માવેશ થાય છે. શોકેર્ ર્ીટીર્ પાઇલોટ પૂરો કરવો એ આબોહવા 

કાયસવાહીના આ પ્રવાર્માાં એક ર્ીમાનચહ્નરૂપ છે.” 

- ડગ નવહલન્ર્ (Doug Whillans), ર્ીટી કાઉનન્ર્લર, વોર્ડર્સ 2 અન ે6; ગ્લોબલ કોવનેન્ટ ઓફ મયેર્સ ફોર ક્લાઇમેટ ચેન્જ એન્ડ 

એનર્જીમાાં બ્રેમ્પટનના પ્રનતનનનધ; CEERP કમ્યુનનટી ટાસ્ક ફોર્સ, ર્ીટી ઓફ બ્રમે્પટનના ર્ભ્ય છે 

 

“ર્ીટી કમસચારીઓ કાયમી ધોરણ,ે ઓછુાં કાબસન ઉત્ર્જસન કરતા ઉકેલો લાવવા, અને આબોહવા માટ ેકાયસવાહી કરવામાાં મ્યુનનનર્પલ અગ્રણી 

તરીકે પ્રભાવ પાડીન ેબ્રમે્પટનની કાબસન ફૂટનપ્રન્ટ ઘટાડવા કરટબદ્ધ છે. અમે બ્રમે્પટનના હરરયાળા શહરે તરીકેના પ્રવાર્માાં ર્હયોગી, આગળ 

નવચારી શકનાર, અન ેર્મર્પસત છીએ.” 

- ડેનવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડનમનનસ્િેરટવ ઓરફર્ર, ર્ીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“મ્યુનનનર્પાનલટીર્, નબલલ્ડાંગ રરિોરફ્ર્થી માાંડીને હરરયાળો િાનન્િટ કાફલો (નલલ્ર્) ર્ુધી ઓછુાં કાબસન ઉત્ર્જસન કરવાના ઉકેલોના માગસ પર 

અગ્રેર્ર છે. અન ેઅડધોઅડધ કનેેડાના GHG (ગ્રીનહાઉર્ ગરે્) ઉત્ર્જસન પર મ્યુનનનર્પાનલટીર્નુાં ભારણ હોવાન ેલીધ,ે સ્થાનનક ઉકેલો 

વધારવા એ કનેેડાના આબોહવા લક્ષયાાંકોને પહોંચી વળવા માટ ેમહત્વપણૂસ છે. અમે આબોહવામાાં ફેરફારના પ્રભાવોનો ર્ામનો કરવા ર્ીધી 

કાયસવાહી કરવા બદલ અન ેપોતાનુાં ગ્રીનહાઉર્ ગેર્ ઉત્ર્જસન ઘટાડવા બદલ બ્રમે્પટનન ેનબરદાવીએ છીએ.”  

- ગેથસ રરિેલ (Garth Frizzell), FCM પ્રેનર્ડન્ટ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 
વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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