
 

 

 

 
                   برائے فوری اجراء 

  

 برامپٹن زیادہ قابل استحکام رہائشی عالقے بنا رہا ہے
  

برامیال سسٹین ایبل نیبرہُڈ ایکشن  حصوں کے لیے  Fاور   K، E آج، برامپٹن سٹی کونسل نے برامیال کے –  ( 2021فروری  17برامپٹن، آن )
 منظوری دے دی۔ ( کی SNAPپالن )

 
حصوں کے لیے اقدامات کے ایک تسلسل کی سفارش کرتا ہے، جس کا مقصد ایکو جگہوں اور ماحول دوست   Fاور  SNAP K، Eبرامیال 

انفراسٹرکچر کے ایک مربوط نظام، نقل وحمل کے ایک محفوظ اور فعال نیٹ ورک، کمیونٹی کے اور نجی باغوں کے ساتھ مقامی خوراک  
کی بچت، کاروباروں اور اداروں کی جگہوں کے لیے ماحول دوست اقدامات  کا ایک صحت بخش نظام، گھروں اور عمارتوں میں توانائی 

 اور کمیونٹی میں لچک النا ہے۔ 
 

SNAPs ( سٹی کے کمیونٹی انرجی اینڈ ایمشنز ریڈکشن پالنCEERP کو فروغ دیتے ہیں۔ )CEERP   ایک منصوبہ کار بناتا ہے، جو
ی الئے گا، توانائی کی سیکورٹی کو یقینی بنائے گا اور موسمیاتی تبدیلی کے  گرین ہأوس گیس کے اخراج میں کمی الئے گا، معاشی بہتر

 خالف برامپٹن کی لچک کو بڑھائے گا۔ 
 

 ب ہے۔ دستیا یہاںایکشن پالن کی پوری رپورٹ 
 
 پس منظر  

سسٹین ایبل نیبرہُڈ ایکشن قابل استحکام شہری تجدید اور موسمیاتی اقدامات کے لیے ایک پر جدت اور پر اشتراک ماڈل ہے، جو رہائشی  
عالقوں کے درجے پر مرکوز ہے۔ مخصوص رہائشی عالقوں کے لیے انفرادی طور پر بنائے گئے ایکشن پالن کی رہنمائی میں، یہ پالن 

کی ترجیحات کو کمیونٹی کی ضروریات کے ساتھ ہموار کرتا ہے، منضمم ریٹرو فٹ سلیوشنز کی شناخت کرتا ہے   میونسپل کی استحکامیت 
اور سرکاری ایجنسیوں، کمیونٹی تنظیموں، کاروباروں اور رہائشیوں کے درمیان شراکت داریوں کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں  

SNAPs  وں کو طاقت فراہم کرنے اور جدت ظاہر کرنے میں مدد دیتے ہیں۔پروگرام کی بچت کو ممکن بنانے، رہائشی 
 

  SNAPs( کی جانب سے تیار کردہ، اونٹاریو میں ایک درجن سے زائد TRCAابتدائی طور پر ٹورانٹو اینڈ ریجن کنزرویشن اتھارٹی )
 ۔SNAPاور فلیچرز کریک  SNAP، کأونٹی کورٹ SNAPبرامیال  -موجود ہیں، جن میں سے تین اب برامپٹن میں واقع ہیں 

 
 لنکس 

 (SNAPsسسٹین ایبل نیبرہُڈ ایکشن پالنز ) •

 SNAPبرامیال  •

 SNAPٹ کأونٹی کور •

 SNAPفلیچرز کریک  •

 (CEERPکمیونٹی انرجی اینڈ ایمشنز ریڈکشن پالن ) •
 

 اقتباسات 
 

"برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے اور موسمیاتی تبدیلی پر حقیقی اثر ڈالنے اور اپنے رہائشیوں کو ایک زیادہ ماحول دوست طرز زندگی 
  K، Eکے ذریعے برامیال کے  SNAPکی حوصلہ افزائی دینے کرنے کے لیے زیادہ قابل استحکام رہائشی عالقے بنا رہا ہے۔ ہم برامیال 

میں قابل استحکام تبدیلی النے کے لیے ٹورانٹو اینڈ ریجن کنزرویشن اتھارٹی، ریجن آف پیل اور ہیلدی کمیونٹیز انیشیئیٹو میں  حصوں  Fاور 
 اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
  

https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Sustainable-Community-Program.aspx
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/county-court-snap/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/county-court-snap/
https://cvc.ca/your-land-water/fletchers-creek-snap/
https://cvc.ca/your-land-water/fletchers-creek-snap/
https://cvc.ca/your-land-water/fletchers-creek-snap/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#%3a~%3atext=Brampton%27s%20Community%20Energy%20and%20Emissions%2cwith%20its%20associated%20social%20benefits.


 

 

 
و کم کرنے اور ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے ہمارے کمیونٹی انرجی  عالمی موسمیاتی تبدیلی میں ہمارے کردار ک SNAP"برامیال 

فیصد کم کرنے کے سفر پر   80تک  2050اینڈ ایمشنز ریڈکشن پالن کو آگے بڑھاتا ہے۔ ہم برامپٹن میں گرین ہأوس گیسوں کے اخراج کو 
 ہیں۔"

 ، سٹی آف برامپٹن5اور  1پال ویسینٹے، چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ؛ ریجنل کونسلر، وارڈز  -
 

کے لیے استحکامیت کے حصول میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ ایکشن پالن کمیونٹی کی ضروریات کی   8اور  7وارڈز  SNAP"برامیال  
مشترکہ طور پر تیار کیا گیا تھا۔ کمیونٹی کے ساتھ رابطہ اس منصوبے کے   عکاسی کے لیے ہماری کمیونٹی اور اہم فریقین کی جانب سے

    لیے راستے کے ہر قدم پر ایک ترجیح ہے۔" 
 ، سٹی آف برامپٹن 8اور  7شارمین ولیمز، سٹی کونسلر، وارڈز  -

 
میں کینیڈا کے پہلے سیٹالئیٹ شہر کے طور پر برامپٹن میں ایک منفرد تاریخ اور شناخت کا حامل ہے۔ یہ بہتریاں برامیال  1960s"برامیال  

حصوں کو تمام لوگوں کے لیے صحت بخش اور زیادہ قابل استحکام بنانے کے لیے تیار   Fاور  K، Eکے رہائشیوں کی خدمت کرنے اور 
 کی گئی ہیں۔"

 ، سٹی آف برامپٹن 8اور  7س چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ؛ ریجنل کونسلر، وارڈز پیٹ فورٹینی، وائ  -
 

کے ذریعے ایک قابل استحکام تبدیلی پیدا کرنے کے لیے وقف ہے۔ ہمارے شراکت داروں، کمیونٹی کے   SNAP"سٹی کا عملہ برامپٹن 
 کی تیاری میں حصہ لینے پر شکریہ۔ ہم اس کے نفاذ کے لیے پرامید ہیں۔" SNAPاراکین اور اہم فریقین کا برامپٹن کے تیسرے 

 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 

نالوجی اور ماحولیاتی 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 ٹیک
یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر
 

 

 میڈیا کنٹیکٹس 

 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
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