
 

 

    برائے فوری اجراء
   

سٹی کو سوزن فینل سپورٹ پلیکس میں بجلی کی بچت والی اپ گریڈز کرنے کے لیے حکومت کینیڈا کی 
 ملین سے زائد رقم موصول ہوئی ہے  15.7$جانب سے فنڈنگ کی مد میں 

آج، عزت مآب ڈومینیک لی بلینک، منسٹر آف انٹرگوورنمنٹل افیئرز، انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز کی  – (2022جوالئی  19برامپٹن، آن )
جانب سے سونیا سدھو، ممبر آف پارلیمنٹ فار برامپٹن سأوتھ اور میئر پیٹرک برأون نے برامپٹن میں سوزن فینل سپورٹ پلیکس کے لیے 

 ملین سے زائد کی رقم کا اعالن کیا۔  15.7$ں  ڈیپ انرجی ریٹرو فٹس کے لیے فنڈنگ کی مد می

یہ فنڈنگ گرین ہأوس گیس کے اخراج میں کمی النے اور سپورٹ پلیکس کی توانائی کی بچت کو بڑھانے کے لیے کئی اپ گریڈز کو ممکن  
کو اپ گریڈ کرنا شامل سسٹمز، بلڈنگ آٹومیشن سسٹم اور روشنیوں  HVACبنائے گی۔ اس کام میں سہولت گاہ کے ریفریجریشن پالنٹس، 

ہے۔ اس میں بجلی کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے بیٹری میں توانائی ذخیرہ کرنے کے ایک نظام اور حرارت کی منتقلی کے ذریعے 
کے طور پر زمین کو استعمال کر کے سہولت گاہ کو گرم اور ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک جیو تھرمل سسٹم کی تنصیب بھی شامل ہو گی۔ یہ 

ٹرو فٹس اس سہولت گاہ کو کل صفر اخراج والی سہولت گاہ میں تبدیل کرنے کے لیے قدرتی گیس کے استعمال کو کم کریں گی اور گرین ری
 ہأوس گیس کے اخراج میں بڑی کمی الئیں گی۔ 

وجہ سے عوام کے  سوزن فینل سپورٹس کمپلیکس کا ایک حصہ اس پرانے ہوتے تفریحی سنٹر کی دوبارہ بحالی کے مقصد سے تعمیر کی
کے زیر رہنمائی ہے  (PRMPپالن )پارکس اینڈ ریکریئیشن ماسٹر لیے موجودہ طور پر بند ہے۔ سوزن فینل سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر 

 اور کمیونٹی کی بہتر خدمت کے لیے ریکریئیشن سنٹرز کو بحال کرنے کے سٹی آف برامپٹن کے منصوبے کا حصہ ہے۔ 

سٹی نے صفر کاربن والے ریٹرو فٹ کے لیے سوزن فینل سپورٹس کمپلیکس کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ ریکریئیشن سنٹر ہر سال تقریبًا 
 اخراج کے برابر ہے۔ GHGکارز کی جانب سے پیدا ہونے والے  240کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتا ہے، جو تقریبًا  ٹن 1,135

پر مزید جانیں۔ حکومت کینیڈا کے گرینڈ اینڈ انکلوسو کمیونٹی بلڈنگز  یہاں برامپٹن کے کمیونٹی سنٹرز کی تجدید کے منصوبے کے متعلق 
 پر مزید جانیں۔  یہاںپروگرام  کے متعلق 

 اقتباسات

سرمایہ کرنے پر حکومت کینیڈا میں ہمارے شراکت داروں کا شکریہ۔  "سوزن فینل سپورٹس پلیکس میں بجلی کی بچت والی اپ گریڈز میں 
برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے اور ہم اپنی کاربن کی پیداوار کو کم کرنے اور استحکامیت میں رہنماء کردار ادا کرنے کے لیے وقف 

گیسوں کے اخراج کو کم کرنے اور رہائشیوں کو ایک   ہیں۔ یہ سرمایہ کاری ہمیں اپنے ایندھن کے استعمال میں کمی النے اور گرین ہأوس
ایسی جدید اور بجلی کی بچت والی سہولت گاہ فراہم کرنے میں مدد دے گی، جہاں پر وہ ہمارے زبردست تفریحی پروگراموں سے لطف 

 اندوز ہو سکتے ہیں اور ایک صحت بخش اور فعال طرز زندگی برقرار رکھ سکتے ہیں۔" 

 ر، سٹی آف برامپٹن پیٹرک برأون، میئ -

"سٹی آف برامپٹن استحکامیت پر توجہ برقرار رکھتے ہوئے اپنے پرانے ریکریئیشن سنٹرز میں نئی جان بھرنے کے لیے وقف ہے، تاکہ 
اپنے رہائشیوں کو لچکدار، کئی مرتبہ، کئی نسلوں میں اور کئی موسموں میں استعمال کے قابل سہولت گاہیں فراہم کی جا سکیں، جن کے 

ذریعے وہ صحت بخش اور فعال طرز زندگی برقرار رکھ سکیں۔ "ہم سوزن فینل سپورٹس پلیکس میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کینیڈا  
کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جبکہ ہم اس سہولت گاہ میں ایندھن کے استعمال اور گرین ہأوس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے کام کر 

 رہے ہیں۔" 

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

"ایک ماحول دوست اور صحت بخش اور محفوظ شہر کے طور پر، ہم اپنے رہائشیوں کے لیے جدید تفریحی مواقع فراہم کرنے اور  
جدید کرنے پر مرکوز ہیں۔ سوزن فینل سپورٹس پلیکس میں بجلی استحکامیت کو اپنے ذہن میں اولین درجہ دے کر اپنی سہولت گاہوں کی ت

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Recreation-Revitalized.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-eng.html&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|f1a0bc8d71cc4cae082908da69ca04f1|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637938613631889678|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=6thkpD5bCpCtR+fqXvf1KdyEY3ZfXgkNoH2SsWKqqEk=&reserved=0


 

 

کی بچت والی اپ گریڈز کے لیے فنڈنگ فراہم کرنے پر حکومت کینیڈا کا شکریہ۔ ہم برامپٹن میں سرمایہ کاری النے کے لیے اپنے شراکت  
 داروں کے ساتھ اسی طرح مل کر کام کرتے رہیں گے۔"

 ریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنپال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹ -

"سوزن فینل سپورٹس پلیکس کی اپ گریڈز برامپٹن کے رہائشیوں کو ایک جدید اور توانائی کی بچت کرنے والی سہولت گاہ فراہم کریں گی،  
ر کے جہاں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، پروگراموں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور فعال رہ سکتے ہیں۔ ہماری حکومت انفراسٹرکچ

 ایسے پراجیکٹس میں سرمایہ کاری جاری رکھے گی، جو ہماری کمیونٹیوں کو مضبوط بناتے ہیں اور ہماری معیشت کو بڑھاتے ہیں۔" 

ینڈ  سونیا سدھو، ممبر آف پارلیمنٹ فار برامپٹن سأوتھ منجانب عزت مآب ڈومینیک لی بلینک، منسٹر آف انٹرگوورنمنٹل افیئرز، انفراسٹرکچر ا
 کمیونٹیز
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا 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
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 ن ملٹی کلچرل میڈیا سٹی آف برامپٹ

multiculturalmedia@brampton.ca 

 
 

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
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