
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

Alectra  پر مشتمل  مالزمین  400سٹی آف برامپٹن میںLEED   کا نیا توثیق شدہ کارروائیوں 

 کھولے گی مرکز 

  

کینیڈی روڈ   200نے برامپٹن میں  Alectraکی کمیٹی کی میٹنگ میں،  کونسلگزشتہ ہفتے برامپٹن کی   –( 2021جون  15)آن برامپٹن، 
 تعمیر کرنے کے لیے اپنے منصوبے کا اعالن کیا ہے۔ مرکزساؤتھ پر موجود ایک بالکل نیا پائیدار کارروائیوں کا 

کاروباری   55شعبے میں کاروباری ادارے اور رہائش اور خوراک کے   78نئے مقام کے ایک کلو میٹر کے اندر خوردہ کے شعبے میں 
  Alectra –اڑھائی گنا اضافے کے ساتھ  میںموجودہ جگہ پر نوکریوں  –مالزمین النے کے لیے  400۔ عالقے میں موجود ہوں گےادارے 

کے نزدیکی فاصلے پر موجود برامپٹن کے خوردہ اور خواک کے کاروباری اداروں کو مضبوط کرنے میں مدد دے   مرکزکارروائیوں کے 
 جس سے مستقبل میں شہر کی مقامی معیشت کو فروغ حاصل ہو گا اور اسے ترقی ملے گی۔ گی، 

 پر( ہو گی جو کہ گولڈ اسٹینڈرڈ لیڈرشپ اِن انرجی اینڈ انوائرنمنٹ) LEED گاہ شہر کی کمیٹی برائے استحکام کے مطابق، نئی سہولت 
سے زائد مالزمین کے لیے متحدہ کارروائیوں   400کے  Alectraتصدیق شدہ ہے اور برامپٹن اور مسسی ساگا کو خدمات پیش کرنے والے 

 ہے۔  مرکز  کا 

LEED  ہوں گی: خصوصیات میں درج ذیل شامل کچھ سے تصدیق شدہ عمارتوں کی 

کو   اخراج کے  GHG% تک 43تقریباً  سے بڑھ کررڈز گولڈ اسٹینڈ LEEDجو کہ   -(  DOASایئر سسٹمز ) ڈ آٔوٹ ڈور اپ گریڈ •
 کم کرتے ہیں

کی ضروریات   بجلیعمارت کی  توانائی، جو سے زائد قابل تجدید   نہساال/ MWh 800 -سولر پاور کی پیداوار  500KWچھت پر  •
 کو پورا کرنے میں مدد دے گی 

کے استعمال  کی گاڑیاں، مالزمین اور عام عوام  Alectra وہ  سے زائد الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز انسٹال کیے جائیں گے اور 30 •
 میں آئیں گے

تک پورا کرنے کو   2023کے لیے ایک افتتاحی تقریب کو آزمائشی طور پر ترتیب دیا گیا ہے اور اس منصوبے کو اگست  2021اگست 
 پالن کیا گیا ہے۔

Alectra  ڑھیں۔پ یہاں پڑھیں۔ برامپٹن میں اقتصادی ترقی کی بارے میں مزید  یہاںکے بارے میں مزید 

Alectra Inc  کے بارے میں 

یوٹیلٹیز اب   Alectraرس شو ایریا میں موجد دس الکھ سے زائد گھروں اور اداروں کو خدمات پیش کرنے والی، ااونٹاریو گریٹر گولڈن ہ 
نے   Alectraبجلی کی سہولت ہے، جو کہ ان صارفین کی کل تعداد پر مبنی ہے جن کو سب سے بڑی کی زیر ملکیت  ٹیلی کینیڈا میں میونسپ

اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ وہ انرجی کے ضروری انفرا اسٹرکچر پر سرمایہ کاری کر کے، ایک محفوظ اور قابل بھروسہ بجلی کی سپالئی 
کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے جن   فروغکی اقتصادی ترقی اور کمیونٹیز  17فراہم کر کے، اور اختراعی انرجی کے حل فراہم کر کے ان 

 کو وہ اپنی خدمات پیش کرتی ہے۔ 

Alectra   کا مشن بجلی کا اتحادی بننا ہے، آنے والے کل کے انرجی کے مستقبل کے امکانات کو دریافت کرنے کے لیے اپنے صارفین اور
 کمیونٹیز کی مدد کرنا ہے۔ 

 اقتباسات 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://alectrautilities.com/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637593803418334255|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=S6qFedkcxI5epEZu783sDtIhFhckzkSFvwurrpCQQ4w=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/locate-here/innovation-district/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637593803418334255|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=9FTMvXa27dV09C7L/kR33YtguUT96ZAQZJ5O+50hTg8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/locate-here/innovation-district/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637593803418334255|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=9FTMvXa27dV09C7L/kR33YtguUT96ZAQZJ5O+50hTg8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/locate-here/innovation-district/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637593803418334255|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=9FTMvXa27dV09C7L/kR33YtguUT96ZAQZJ5O+50hTg8=&reserved=0


 

 

سبز شہر ہے، اور اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر، ہم زیادہ بڑھتی ہوئی مستحکم کمیونٹی تعمیر کرنے اور آب و ہوا  "برامپٹن ایک سر
نے اپنی   Alectraکی تبدیلی کو اپنی پرانی حالت میں واپس النے کی صالحیت کو بہتر بنانے کے لیے پر عزم ہیں۔ ہم پرعزم ہیں کہ 

کینیڈی روڈ ایریا پر مقامی کاروباری اداروں پر اس نئے  ہم ے لیے برامپٹن کا انتخاب کیا ہے، اور کی جگہ ک مرکز کارروائیوں کے نئے 
 ۔" گیمقام کے اضافی فوائد دیکھنے کے منتظر ہیں جو یہ لے کر آئے 

 پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

کہ    ہم یہ سمجھتے ہیںنے کے سفر پر گامزن ہے اور فیصد تک کم کر  80اخراج کو گیس کے تک شہر میں گرین ہاؤس  2050  برامپٹن"
سے   LEEDکے نئے  Alectraگی۔ ہم   کارآمد ثابت ہوں ایسا کرنے کے لیے پوری کمیونٹی میں موجود شراکت داروں کی مشترکہ کاوشیں 

مالزمین کے لیے پرجوش ہیں جو برامپٹن کی   400کے افتتاح کے منتظر ہیں اور ان  مرکز تصدیق شدہ گولڈ اسٹینڈرڈ کارروائیوں کے 
    "پر تعینات ہوں گے۔ مرکزشاندار غذا اور خوردہ کے نزدیکی کاروباری اداروں کا تجربہ کرنے کے لیے 

 برامپٹن ، سٹی آف اکنامک ڈیویلپمنٹ، چیئر، 4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

اقتصادی ماحول کی پیشکش کرتا ہے جو سرمایہ کاری کی معاونت کرتا ہے اور جس سے کاروباری ادارے ہماری   ایسے برامپٹن ایک
تعمیراتی کے برامپٹن کے اندر پھیلنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ  Alectraکمیونٹی کے ساتھ فروغ پا سکتے ہیں۔ ہم 

لوگوں کی جگہ کے اضافی فائدے سے عالقے کے مقامی   400گا اور ایک بار مکمل ہو جانے پر، اس  یں پیدا کرےمالزمت  شعبے میں
 کاروباری ادارے مستفید ہوں گے۔"

 ویلپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن ی ڈ اکنامک  ؛ وائس چیئر، 5اور  1سنٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز ی پال و

کے مقام کے طور پر   مرکزگرین سٹی کو اپنے نئے کارروائیوں کے  ےہمارنے  Alectra"برامپٹن نہایت خوشی سے یہ اعالن کرتا ہے کہ 
گی، جس سے   مالزمتیں پیدا کرےکو کم کرنے اور عالقے میں  اخراج کے  GHG  گاہ سے تصدیق شدہ سہولت   LEEDمنتخب کیا ہے۔ نئی 

کی جانب سے، ہم ان کا اپنے عالقے میں خیر مقدم کرنے کے   3۔ وارڈ گیہو  معاونت حاصل پنی بحالی میں مقامی کاروباری عالقوں کو ا
 منتظر ہیں۔"

 ، سٹی آف برامپٹن 4اور  3جیف بومین، سٹی کونسلر، ورڈز  -

کینیڈی روڈ ساؤتھ، برامپٹن پر تعمیر کیے جانے والے ان کے   200کو  Alectra"سٹی آف برامپٹن کے عملے کی جانب سے، ہم 
کی خبر پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم کونسل کی ترجیح کی شرط کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں: برامپٹن  مرکزکارروائیوں کے 

و ہوا کی تبدیلی کو اپنی پرانی حالت میں   ایک سرسبز شہر ہے اور ہماری کمیونٹی کے ان تمام شراکت داروں کا خیر مقدم کرتا ہے جو آب
 "واپس النے کے لیے ہمارے مسلسل عزم میں اشتراک کرتے ہیں اور انرجی کی افادیت کو بہتر بناتے ہیں۔

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹیو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

رے ماحول پر مرتب کیے گئے اثرات میں کمی النے  جدید انرجی کے حل کا نفاذ کر کے ہما Alectra"ایک مستحکم کمپنی کے طور پر، 
کے لیے پر عزم ہے۔ یہ نئی عمارت نہ صرف پیل کے عالقے میں صارفین کے لیے ہماری سروس کی سطحوں میں بہتری الئے گی، بلکہ  

 تک نیٹ زیرو بن جانے کے سفر میں بھی مدد دے گی۔ 2050یہ ہمیں 

 یوٹیلیٹیز Alectra جیمز میکمبر، وائس پریزیڈینٹ، سپالئی چین،

-30- 

 
 
 
 



 

 

  سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  
اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی  ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں

محفوظ، قابل دوام اور   جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن
Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 

 
 
 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

