
 
 

 

 

 سٹی آف برامپٹن کی سہولت گاہوں کی روشنیاں ارتھ آور کے دوران بند کر دی جائیں گی

 

مارچ کو ارتھ آور کے سلسلے میں اپنی سہولت گاہوں کی روشنیاں  30سٹی آف برامپٹن بروز ہفتہ مورخہ  -( 2019مارچ  26برامپٹن، آن )
 تک بند کر دے گا۔ 9:30تا  8:30رات 

ماحول کی بقاء کی کاوشوں میں برامپٹن کے عزم کے اظہار کے لیے مذکورہ اوقات کے دوران سٹی کی سہولت گاہوں میں تمام غیر 
ایسی روشنیاں جو عوام کے تحفظ، سیکورٹی یا سروس کو متاثر کرتی تاہم، کچھ گا۔ ضروری روشنیاں اور الیکٹرانی آالت کو بند رکھا جائے 

 -کی پارکنگ الٹس کی روشنیاں  وغیرہ مثًلا اسٹریٹ الئیٹس، اسٹاپ الئیٹس، پارکوں کے راستوں کی روشنیاں یا شہر کی سہولت گاہوں -ہوں 
   بدستور روشن رہیں گی۔

کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ارتھ آور کے دوران اپنی تمام غیر ضروری روشنیوں کو بجھا کر تمام رہائشیوں اور کاروباری اداروں 
 سال کے باقی دنوں کے دوران بھی اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ براہ کرم اس کے عًلوہ بھی ایسے تمام اقدامات پر غور کریں جو آپ 

 توانائی کی بچت کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔

 ۔یہاں کلک کریںبرامپٹن میں ارتھ آور کے بارے میں مزید جاننے کے لیے 

  پس منظر

میں سٹی نے اس وقت کے دوران  2008سے حصہ لے رہا ہے۔  2008ماحول کی بقاء کے حوالے سے اس عالمگیر ترغیب میں برامپٹن 
کی کمی  KW 1662۔ جو بجلی کی طلب میں تھیتک کمی الئی  %31بڑے شہروں کی اپنی سہولت گاہوں کے بجلی کے استعمال میں  24

 گھروں کے استعمال کی بجلی کی بچت کی گئی۔ 1385ارتھ آور کے دوران کے مساوی بنتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ 

 توانائی کی بچت اور کاربن کے اخراج میں کمی النے کے لیے، سٹی آف برامپٹن میں کئی ترغیبات پر عمل درآمد جاری ہے، بشمول:

  52ماحول دوست گاڑیوں کا انتخاب کرنے میں عملہ اور شہریوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے شہر بھر میں 
 الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں

 سٹی کی پانچ سہولت گاہوں میں شمسی توانائی کے پینل نسب کیے گئے ہیں 

  ستعمال کیا جا رہا ہےسہولت گاہوں میں جیوتھرمل ٹیکنالوجی کا ا چھ سٹی کی 

 سٹی کی ملکیتی سہولت گاہوں میں توانائی کی بچت اور طلب کو منتظم کرنے کے منصوبہ پر عمل جاری ہے 

میں ہوا تھا جس نے  2007کی زیر سرپرستی چلنے والی ایک عالمگیر ماحولیاتی تحریک ہے۔ ارتھ آور کا آغاز سڈنی میں  WWFارتھ آور 
عالمی سطح کی سب سے بڑی تحریک کی شکل اختیار کر مقامی عًلقوں اور کمیونٹیوں میں چلنے والی ے سے اب ماحول کی بقاء کے حوال

سے زائد ممالک اور عًلقوں میں موجود لوگوں، کمیونٹیوں، کاروباری اداروں  180لی ہے، جو پچھلے ایک عشرے سے زیادہ وقت سے 
دال رہی ہے۔ اس سیارے پر ماحول کو درپیش انتہائی سنجیدہ چیلنجز اور  اور مختلف تنظیموں کو زمین کے تحفظ کی جانب خوب رغبت

لوگوں کی مجموعی کاوشوں کی پذیرائی کرتی ہے تاکہ تمام مشکًلت سے نبرد آزما ہونے کے حوالے سے یہ تحریک زمین پر بسنے والے 
 ۔ماحول میسر آ سکے  اور شاندار ایک قابل دواممیں اس کے تمام باسیوں کو مستقبل 

  

  

 میڈیا کنٹیکٹ

http://www.brampton.ca/EN/city-hall/earth-hour/Pages/welcome.aspx
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 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

