
 

 

 
            برائے فوری اجراء

 
 نئے درخت لگائے جائیں گے 50,000کے دوران پورے برامپٹن میں  2020ون ملین ٹریز پروگرام: 

 
آج برامپٹن سٹی کونسل نے ون ملین ٹریز پروگرام کے حصے کے طور پر ہر سال شہر  – (2020فروری  19برامپٹن، آن )

نئے درخت لگانے کی منظوری دے دی۔ یہ موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سے نمٹنے کی جانب ایک اور بڑا قدم  50,000میں 
 ہے۔

 
تک  2050، جبکہ ساتھ ہی تھا میں کونسل نے رائے دہی کے ذریعے متفقہ طور پر موسمیاتی ہنگامی حالت کا اعالن کیا 2019

 ۔تھا مختص کیا بھی کم کرنے کا ہدفتک فیصد  80سٹی میں گرین ہأوس گیسوں کے اخراج کو 
 

آف پیل، اسکول  تحفظ کے حکام، ریجن بشمول جنگالت کے –پچھلے پانچ سالوں کے دوران سٹی اور اس کے شراکت داروں 

درخت لگائے۔ ساالنہ طور پر لگائے جانے والے درختوں  43,000نے برامپٹن میں ہر سال اوسًط  –صنعت  یاتیبورڈز اور ترق

تک ایک ملین درختوں کے  2040ویژن کو پورا کرنے اور  2040برامپٹن  ،کے اضافے کے ساتھ سٹی 7,000میں کم از کم 

                                                           چنے کے ایک قدم قریب ہو گیا ہے۔ ہدف تک پہن

 

اور اس سے مطابقت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی شہری  میں کمی النے وںدرخت موسمیاتی تبدیلی

نے میں اہم ہیں اور عوامی صحت کو بہتر بنا صورت بناتےاضافہ کرتے ہیں، جگہوں کو مزید خوب بھی جنگالت میں کےعالقوں 

ہیں۔ ون ملین ٹریز پروگرام زیادہ درخت لگائے گا، خصوًصا سڑکوں کے کنارے، عوامی پارکس میں اور  کردار ادا کرتے

میں صنعتی عالقوں میں موجود سٹی کی دیگر جگہوں پر، تاکہ درختوں کے سائے  موجودہ رہائشی عالقوں اور کاروباری/

 اضافہ کیا جا سکے اور ماحولیاتی خدمات کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے۔

 

سٹی استحکامیت کے لیے وقف ہے اور یہ کوششیں ایک ماحول دوست شہر بنانے میں کردار ادا کرتی ہیں، جو کونسل کے اس  

 ہیں۔ ات میں شاملدور کی ترجیح

 

 فوری حقائق: 

  فیصد بنتا ہے 18ہیں، جو کل رقبے کا  موجود ملین درخت 3.6برامپٹن میں موجودہ طور پر 

  تک ایک ملین درخت لگانے کا ہدف  2040ون ملین ٹریز پروگرام اس زمین پر نئے درخت لگانے پر مرکوز ہے۔
 درخت لگانے کی ضرورت ہو گی۔ 7,000حاصل کرنے کے لیے ساالنہ طور پر 

  کرنے، عمل درآمد، دیکھ بھال اور نگرانی کرنے کے حوالے کے سامان کو منتظم  شہر میں شجرکاری کی اس مہم
 میں وضع کی جائیں گی، جو موجودہ طور پر زیر تشکیل ہے۔ اربن فارسٹ منیجمنٹ پالنسے ہدایات سٹی کے 

 

 اقتباسات

لے کو حل کے مسئ وں"یہ برامپٹن کو ایک ماحول دوست شہر بنانے کی جانب ایک اور پرجوش قدم ہے اور سٹی موسمیاتی تبدیلی

کے رکن کے طور پر، میں اس سال اس  فار کالئیمٹ اینڈ انرجی گلوبل کووینینٹ آف میئرز کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔

 بھی  ں مزید ماحول دوست اقداماترامید ہوں اور آنے والے سالوں میپ   لیے نڈر اور مشکل حکمت عملی کے نفاذ کو دیکھنے کے

 اٹھائے جائیں گے۔

 

 ہیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

 



 

 

 یا ہمارا ہدف مشکل ہے، مگر ہم اپنفیصد تک کم کرنے ک 80تک گرین ہأوس گیسوں کے اخراج کو  2050"برامپٹن میں 

کر سکتے  یہ ہدف حاصلم جیسے اقدامات کے ذریعے شراکت داروں کے ساتھ مل کر اور ون ملین ٹریز پروگرا کے کمیونٹی

 "ہیں۔

 اور چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز   -

 
ہیں اور ون ملین ٹریز پروگرام ایک پرجوش قدم ہے، جو شراکت داریوں  رسبز و شاداب جگہیں"برامپٹن میں کچھ زبردست س

کے ذریعے ہمارے وقف شدہ عملے کو برامپٹن کو ایک ماحول دوست شہر بنانے اور اپنے رہائشیوں کے لطف اندوز ہونے کے 

 ھانے میں مدد دے گا۔ڑالنے کی کونسل کی ترجیح کو آگے بلیے درختوں کو زیادہ پھی

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  - 

 
-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 پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹکوآرڈینیٹر، میڈیا 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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