
 

 

 

 
                   برائے فوری اجراء 

  

گلوبل کووینینٹ آف میئرز فار کالئیمٹ اینڈ انرجی شو کیس سٹیز پائلٹ کے بعد سٹی کو موسمیاتی تبدیلی کے  
 متعلق مقامی درجے کے اقدامات میں رہنماء تسلیم کر لیا  

 
میونسپلٹیوں میں سے ایک ہے، جنہوں نے گلوبل کووینینٹ آف میئرز فار   25برامپٹن کینیڈا کی ان  – ( 2021فروری  3برامپٹن، آن )

شو کیس سٹیز پائلٹ مکمل کیا ہے، جو موسمیاتی تبدیلی کے متعلق مقامی درجے کے اقدامات پر مرکوز ایک  (  GCoMکالئیمٹ اینڈ انرجی ) 
کو روکنے میں اپنی کوششوں کے نتیجے میں ایک مٹیگیشن   انتہائی نوعیت کا ایک سالہ پروگرام ہے۔ سٹی آف برامپٹن کو موسمیاتی تبدیلی

 بیج موصول ہوا ہے۔ 
 

مٹیگیشن بیج سے ایسے شہروں کو نوازا جاتا ہے، جو اپنی کمیونٹی میں گرین ہأوس گیسوں کے استعمال کی ایک انوینٹری مکمل کرتے  
کمیونٹی انرجی اینڈ ایمشنز  کے حامل ہوتے ہیں، جیسے برامپٹن کاہیں، اخراج کے اہداف مقرر کرتے ہیں اور ایک منظور شدہ مٹیگیشن پالن 

 ۔(CEERPریڈکشن پالن )
 

کینیڈا کی زیر قیادت پہلے شو کیس سٹیز کے گروہ میں شمولیت کے لیے منتخب کیا گیا، جس کے   GCoMمیں   2019برامپٹن کو اگست 
ہوئی، بشمول تکنیکی تحت سٹی کو مقامی درجے پر موسمیاتی تبدیلی کے خالف اقدامات شروع کرنے کے لیے مفت معاونت موصول 

 معاونت، تربیت، نیٹ ورکنگ کے خصوصی مواقع اور موسمیاتی اہداف کے حصول کے لیے ٹولز اور وسائل تک رسائی۔ 
 

کے ساتھ یہ تعلق برامپٹن کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے شہر کی بنیادوں پر قیادت کے وسیع ترین عالمی  GCoMسٹی آف برامپٹن کا 
ملین سے زائد شہریوں کی نمائندگی کرنے والے   800اتحاد سے مربوط کرتا ہے، جو چھ براعظموں سے تعلق رکھنے والے پوری دنیا کے 

 پر کام کرتا ہے۔ شہروں اور مقامی حکومتوں کے وعدوں  10,000
 

GCoM ( کینیڈا فیڈرشن آف کینیڈین میونسپلٹیزFCM)  ،ICLEI-  لوکل گورنمنٹ فار سسٹینیبلٹی، گلوبل کوویننٹ آف میئرز سیکریٹیریئٹ اور
 یورپین یونین کے مالی تعاون کی حامل انٹرنیشنل اربن کوآپریشن پراجیکٹ کے درمیان اشتراک سے بنی ہے۔

 
 لنکس 

 

کینیڈین میونسپلٹیوں   25برامپٹن ایک عالمی ماحولیاتی مقصد کے حامل ایک انتہائی نوعیت کے پائیلٹ کے لیے منتخب ہونے والی  •
 میں شامل ہے 

 (CEERPکمیونٹی انرجی اینڈ ایمشنز ریڈکشن پالن ) •

 گلوبل کوویننٹ آف میئرز •
 

 اقتباسات 
 

"برامپٹن کو اس پائیلٹ میں شرکت کر کے قومی اور بین االقوامی سطح پر مقامی درجے کی ماحولیاتی اقدامات میں رہنماء کے طور پر  
میونسپلٹیوں میں سے ایک ہونے پر فخر ہے اور ہم کینیڈا کے   25تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ہمیں شو کیس سٹیز پائیلٹ مکمل کرنے والی 

پورا اترنے، گرین ہأوس گیس کے اخراج میں کمی النے اور آخر کار، عالمی ماحولیاتی تبدیلی کے لیے عملی اقدامات  ماحولیاتی اہداف پر 
 کرنے کے لیے استحکامیت اور کم کاربن والے سلوشنز کے لیے وقف ہے۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
 

کے   CEERP"ہم برامپٹن میں ماحولیاتی اقدامات میں قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنے کاربن فُٹ پرنٹ پر حقیقی اثر ڈال رہے ہیں۔ 
ذریعے، ہم ایک زیادہ ماحول دوست ٹرانزٹ نیٹ ورک اور زیادہ چلنے کے قابل عالقے بنا رہے ہیں، عمارتوں کے ریٹروفٹس اور مزید  

اور اس تبدیلی کا اب تک   GCoMق کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے شہر میں ایک اہم اور پرجوش وقت ہے۔ اس اعزاز کے لیے چیزوں کا اطال 
 حصہ بننے والے ہر شخص کا شکریہ۔" 

 : چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton'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'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's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.globalcovenantofmayors.org/&data=04|01|Christine.Sharma@brampton.ca|47a172375cb8468686da08d8c87bb68a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637479780951764682|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=711GxcXMHO5fw3pB6YmK4sTgBPsMddY8FTuv6xtP9yE=&reserved=0


 

 

فیصد کم کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔    80تک  2050و برامپٹن میں گرین ہأوس گیسوں کے اخراج کو "برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے، ج
میں توانائی کی بچت والے گھر اور عمارتوں، ماحول دوست توانائی کی پیداوار، برامپٹن کے   CEERPہمارے پرعزم اور تبدیلی کن 

چر اور مزید کے لیے اہداف موجود ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے خالف اس  ٹرانزٹ نیٹ ورک کو بڑھانے، ٹریلز اور سائیکلوں کے انفراسٹرک
 سفر میں شو کیس سٹیز پائیلٹ ایک سنگ میل ہے۔" 

؛ برامپٹن کا نمائندہ برائے گلوبل کووینینٹ آف میئرز فار کالئیمٹ اینڈ انرجی؛ ممبر، 6اور  2ڈٔوگ وہلینز، سٹی کونسلر وارڈز   -
CEERP کمیونٹی ٹاسک فورس، سٹی آف برامپٹن 

 
"سٹی کا عملہ استحکامیت، کم کاربن والے سلوشنز اور برامپٹن کے کاربن فُٹ پرنٹ کو کم کرنے کے لیے پر عزم ہے، تاکہ ماحولیاتی  

میونسپل رہنماء کے طور پر اثر پیدا کیا جا سکے۔ ہم تعاون کرنے والے، آگے سوچنے والے اور ایک ماحول دوست شہر   اقدامات میں ایک
 کے طور پر برامپٹن کے سفر میں پرعزم ہیں۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
 

عمارتوں کے ریٹروفٹس سے لے کر ماحول دوست ٹرانزٹ فلیٹس  ––ہیں "میونسپلٹیاں کم کاربن والے سلوشنز میں رہنما کردار ادا کر رہی
کے آدھے اخراج کو متاثر کرتی ہیں، مقامی سلوشنز کو بڑے پیمانے پر النا کینیڈا کے   GHGتک۔ اور جیسا کہ میونسپلٹیاں برامپٹن کے 

ماحولیاتی اہداف پر پورا اترنے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم برامپٹن کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو حل  
 یے براہ راست اقدامات اٹھائے۔" کرنے اور اپنے گرین ہأوس گیس کے اخراج کو کم کرنے کے ل

 پریزیڈنٹ  FCMگارتض فرزیل،   -
 

 
-30- 

 
ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ہوں۔ پر مربوط انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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