
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 
                   

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਿਰਬ੍ ਿੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਸ਼ਨ  

ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (23 ਿਤੰਬ੍ਰ, 2020) – ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ (Committee of Council) ਦੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰ ੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ 

(Brampton City Council) ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੇ ਿਰਬ੍ ਿੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਸ਼ਨ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 

(ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ.) (Community Energy and Emission Reduction Plan) (CEERP) ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਕੇ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗਰੀਨਿਾਊਿ 

ਗੈਿ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) (GHG) ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  2050 ਤੱਕ, 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚ ੇ ੱਲ ਇੱਕ  ੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱ ਰਕਆ ਿੈ।  

ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਰ ੱਚ ਰ ਕਰਿਤ, ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. (CEERP), ਰਿਟੀ, ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ 
ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਾਈਡ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਰ ੱਚ ਊਰਜਾ ਿਮਰੱਥਾ ਰ ੱਚ ਿੋਧ ਕਰਨ, ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. (GHG) ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ, ਊਰਜਾ 
ਿੁਰੱਰਿਆ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਆਰਰਥਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਲ ਾਯ  ਰ ੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਲਈ, ਨ ੀਆਂ ਰਬ੍ਿਤਰ 

ਪੱਧਤੀਆਂ ਦ ੇਰ ਕਾਿ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਗਰਰਿਣ ਕਰਨ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਦ,ੇ ਿਾਿ ਤੌਰ ਤ ੇਰਤੰਨ ਟੀਚੇ ਿਨ: 

• ਪ ਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ੱਚ  ਰਤੋਂਕਾਰ  ੱਲੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਰਿੱਧੀ  ਰਤੋਂ ਨ ੰ , 2041 ਤੱਕ, 2016 ਦ ੇਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ 
• ਪ ਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ੱਚ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  2041 ਤੱਕ, 2016 ਦ ੇਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਿ ਬ੍ਾਈ 

ਟੀਰਚਆ ਂਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ  ੀ  ੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨ ੰ , 2050 ਰ ੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਿਤਾ 
ਰਤਆਰ ਕਰਨਾ। 

• 2041 ਤੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ੱਚ ਿਮੱੁਚੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਰ ੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $26 ਰਬ੍ਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਿਣਾ। 

ਰਿਟੀ, ਿੱਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਦਸ਼ਾ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਿਨਾਂ ਰਤੰਨ ਟੀਰਚਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਰੇਕ ਰਦਸ਼ਾ ਦ ੇਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ 
2041 ਦ ੇਟੀਚ ੇਿਨ, ਜੋ ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਰਦਸ਼ਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਰਰ ਰਤਨ ਦੀ ਗਤੀ  ਧਾਉਣ ਲਈ, 

ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਛ ੇਤਰਜੀਿੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਿਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਿਨ। ਤਰਜੀਿੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, 

ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ., ਪਲਾਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਰਚਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਗਲੇ 20 ਿਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਦਾ ਿੰਰਿਪਤ  ਰਣਨ ਕਰਦਾ 
ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ, ਛੋਟੀ, ਦਰਰਮਆਨੀ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਰਮਆਦ  ਜੋਂ ਪਛਾਰਣਆ ਰਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਰਨਯਰਮਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/ceerp ਤ ੇਜਾਓ।  

 

ਿੰਿਪੇ ਤੱਥ 

• 2019 ਰ ੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰ ੱਚ ਪੈਦਾ ਿੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  2050 ਤੱਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ 

ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਜਲ ਾਯ  ਿਬੰ੍ਧੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਘੋਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਬ੍ ਿੰਮਤੀ ਨਾਲ  ੋਟ ਰਦੱਤੀ ਿੀ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9hinI71bz3mLnEJCru5CxcM1oB0t5TkTC861Fv4g3azz91f0_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOr5ruwf2oZAVg-2Bj-2B3rKjVXEscFloONARCazMq-2F-2FrGyEP4V6-2FUchuurJam2UIEm8m2Tp94F7P7HYm-2BcEVRLZ9Tq2RkkLEW-2Br8dBEJnthCPISQ3GuVXvWY12Jx7YzjN4oulVhxkS6rDw84798tWh1ssTAP-2F5FuIEIlh0wmBmVFHV-2BkLleYve6FiUyLlwFTuVNIShN2m5wEZFkrRYP3WcUH5PH6aTBr2ek44-2F5btAqojAnfTNhvZ0K33JctFebmf8P4A8-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C60727b929d974dabae3308d85ff8c32c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637364869333979882&sdata=4ofBrLQgcSfEFmAu%2FH93QUlRxmQceXeLm54xpsPLjNo%3D&reserved=0


 

 

• ਇੰਡਿਟਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦ ੇਗਰੱੁਪ, ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (CEERP Community Task Force) 

ਨੇ ਪਲਾਨ ਨ ੰ  ਰ ਕਰਿਤ ਕਰਨ ਰ ੱਚ ਿਰਿਯੋਗ ਰਦੱਤਾ ਿੈ। 
• ਫਰ ਰੀ ਰ ੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ  ਨ ਰਮਲੀਅਨ ਟਰੀਜ ਪਰੋਗਰਾਮ (One Million Trees Program) ਦ ੇਰਿੱਿੇ  ਜੋਂ, ਿਰ ਿਾਲ 

ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰ ੱਚ 50,000 ਨ ੇਂ ਰੱੁਿ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਇਿ ਜਲ ਾਯ  ਿਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦ ੇਿਤਰੇ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਦਾ ਦ ਜਾ 
 ੱਡਾ ਕਦਮ ਿੈ।  

• ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ, ਗਲੋਬ੍ਲ ਕੋ ੇਨੈਂ ਟ ਆਫ ਮੇਅਰਿ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਡਂ ਐਨਰਜੀ (Global Covenant of Mayors for 

Climate and Energy) ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰ ਿਨ। ਇਿ ਜਲ ਾਯ  ਰ ੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦ ੇਰ ਰੱੁਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰਨ  ਾਲੇ 9,200 ਤੋਂ  ੱਧ 

ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਦਾ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਲਾ ਗਲੋਬ੍ਲ ਗੱਠਜੋੜ ਿੈ।  
• ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਪੀਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਾਰਟਨਰਰਸ਼ਪ (Peel Climate Change Partnership) ਦੀ ਮੈਂਬ੍ਰ ਿੈ। ਇਿ ਰੀਜਨ ਆਫ 

ਪੀਲ (Region of Peel) ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਰ ਚਕਾਰ ਿਰਿਯੋਗ ਿੈ, ਜੋ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਫੰਰਡੰਗ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਿੰਗਠਨ ਦ ੇਿਰੇਕ ਮੈਂਬ੍ਰ ਨ ੰ  ਗਰੀਨਿਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਾਯ  ਿਬੰ੍ਧੀ 
ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਨ ੰ  ਗਰਰਿਣ ਕਰਨ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲੇਗੀ। 

ਿ ਾਲੇ 

“ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਸ਼ਨ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਿਰਥਰ, ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਬ੍ਣਨ ਦੇ ਿਾਡੇ ਿਫ਼ਰ  ੱਲ ਦ ਜਾ  ੱਡਾ ਕਦਮ ਿੈ। ਇਿ ਨਾ ਰਿਰਫ਼ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ, ਗਰੀਨਿਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  2050 ਤੱਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਿਾਡੇ ਟੀਚ ੇਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਰ ੱਚ ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਬ੍ਲਰਕ 

ਇਿ  ੀ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਿੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜਲ ਾਯ  ਿਬੰ੍ਧੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦ ੇਰ ਰੱੁਧ ਿਾਡੀ ਲੜਾਈ ਰ ੱਚ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲ ਲੀਡਰ ਿੈ। ਜਲ ਾਯ  ਿਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ 
ਦ ੇਿਤਰੇ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ  ਾਿਤੇ ਿਾਡੇ ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ, ਕੈਨੇਡਾ ਰ ੱਚ ਿਾਰੀਆਂ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਰ ੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਲਈ ਰਜੰ਼ਮੇ ਾਰ ਿਨ। ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਸ਼ਨ 

ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ  ਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਦੀ ਿਪਸ਼ਟ ਰਮਿਾਲ ਿੈ। ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਿੈ ਰਕ ਇਿ ਊਰਜਾ ਿਮਰੱਥਾ ਰ ੱਚ ਿੁਧਾਰ 

ਕਰਨ, ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਾਯ  ਿਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰ ੱਚ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਰ ੱਚ  ਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿਾਡੇ ਿਮਰਪਣ ਰ ੱਚ ਿਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।” 

- ਪਾੱਲ ਰ ਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5, ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ  ਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ ਾਤਾ ਰਣ ਰ ੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਿਾਡੀ ਕਾਰਬ੍ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਕਾਰਬ੍ਨ ਫੁੱ ਟਰਪਰੰ ਟ) ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਿ ਘੋਰਸ਼ਤ ਜਲ ਾਯ  ਿਬੰ੍ਧੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ, ਿਾਡੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਤੁਿਾਡਾ ਿਾਰਰਆਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੇ ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਟਾਿਕ 

ਫੋਰਿ ਦ ੇਰਿੱਿੇ  ਜੋਂ ਿਰਿਯੋਗ ਰਦੱਤਾ। ਨਾਲ ਿੀ ਉਿਨਾਂ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ, ਜੋ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਸ਼ਨ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ 

ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਿੈਸ਼ਨਾਂ ਰ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਏ। ਇਿ ਿਰਥਰਤਾ  ੱਲ ਿਾਡੇ ਿਫ਼ਰ ਤ ੇਇੱਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਰੋਡਮੈਪ  ਜੋਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਰਜ ੇਂ ਅਿੀਂ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਰਿੇ ਿਾਂ।” 

- ਡਗ ਰ ਹਲੈਨਿ (Doug Whillans), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6, ਮੈਂਬ੍ਰ, ਿੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 



 

 

“ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਰ ੱਚ ਰ ਕਰਿਤ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਸ਼ਨ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਿਟਾਫ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਰਕਉਂਰਕ 

ਅਿੀਂ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਤਰਜੀਿ  ੱਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਰਿਆ ਿੈ। ਨਾਲ ਿੀ ਅਿੀਂ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ੱਚ ਗਰੀਨਿਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨ ੰ , 
2050 ਤੱਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦ,ੇ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦ ੇਟੀਚ ੇਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ੱਚ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋ ੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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