
ਪੰਜਾਬੀ 

 

ਕੇਸੀ ਦ ੇਜਲਵਾਯ ੂਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (Casey’s Climate Action Plan) 'ਤ ੇਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਦਓ 

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਿਤਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਿੇ ਪੱਧਿਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਰਿਮ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀ ਿੈ। 
ਕੇਸੀ ਰਵੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਿਤਨ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਿ 'ਤੇ ਮਰਿਸੂਸ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਖ਼ਤਿਨਾਕ ਗਿਮ ਲਰਿਿਾਂ, ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਤਕ ਿਰਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਲੂ ਦੇ ਮੌਸਮ, ਘੱਟ 

ਵਿਖਾ ਕਿਕੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਰਥਤੀ, ਤੁਫਾਨ ਦੀ ਗਤੀਰਵਧੀ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤ ੇਿੜ੍ਹ, ਸਮੰੁਦਿੀ ਪੱਧਿ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤ ੇਉਤਿੀ 
ਜਲਵਾਯੂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਪਰਭਾਵਾਂ ਕਿਕੇ ਕੇਸੀ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੀ ਸਮਾਰਜਕ, ਆਿਰਥਕ, ਵਾਤਾਵਿਣਕ 

ਅਤ ੇਮਨੱੁਖੀ ਰਸਿਤ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। 

ਜਵਾਬ ਰਵੱਚ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਕੇਸੀ (City of Casey) ਰਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਿਤਨ 'ਤੇ ਅਸਿ ਪਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਕਾਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (Climate Action Plan) ਰਤਆਿ ਕਿ ਿਿੀ ਿੈ 

ਿੈ। ਕੌਂਸਲ 2030 ਤੱਕ ਸੱੁ਼ਧ ਜ਼ੀਿ ੋਰਨਕਾਸ ਅਤ ੇ2040 ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਲਈ ਸੱੁ਼ਧ ਜ਼ੀਿ ੋਰਨਕਾਸ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ 

ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਭਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿ ਿਿੀ ਿੈ। 

ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜ੍ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡ ੇਸਮਿਥਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਜ ੋਜਲਵਾਯ ੂ

ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (Climate Action Plan) ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਿਮ ਰਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਿਨ 

ਕਿਕੇ, ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਿਗਦਿਸ਼ਨ ਿੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਿਨਾਂ ਟੀਰਚਆਂ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ 

ਅਤ ੇਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੁਆਿਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ। 

ਅਸੀਂ ਸੱੁ਼ਧ ਜ਼ੀਿ ੋਰਨਕਾਸੀ ਵੱਲ ਅੱਗ ੇਵਧਣ ਰਵੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਭੂਰਮਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਿਕ ਤਿਜੀਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ 

ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਿਵੇਖਣ ਰਤਆਿ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਿਿ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਿੇਗੀ; ਇਸ ਲਈ, ਇਿ ਸਾਡ ੇਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ੰਮੇਦਾਿੀ ਿੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਕਾਿਬਨ ਰਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿੀਏ। ਇਿ ਸਿਵੇਖਣ ਤੁਿਾਡ ੇ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਿਤਨ ਪਰਤੀ 
ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੰੂ ਅਿਥਪੂਿਨ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਿੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿੈ। 

ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ https://conversations.casey.vic.gov.au/climate-action-plan 'ਤੇ ਜਾਓ 


