
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

  

 برامپٹن نے تجدید شدہ انوائرنمنٹل ماسٹر پالن کا اجراء کر دیا 
 

 پالن میں برامپٹن میں استحکامیت اور موسمیاتی تبدیلی کے لیے
 انتہائی اثر پذیر اقدامات شامل ہیں۔  60تقریبًا  

 
  (EMPبرامپٹن گرو گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پالن )مارچ کو، برامپٹن سٹی کونسل نے متفقہ طور پر  24 –( 2021مارچ  25برامپٹن، آن )

   ہونے کے ہمارے عزم کو فروغ دیتا ہے۔   ماحول دوست شہرکی تجدید کی منظوری دے دی، جو ایک 
 

کے اجراء کے بعد ماحولیاتی  EMPمیں  2014اس انتہائی اہم دستاویز کی تجدید سٹی آف برامپٹن کی ماحولیاتی کامیابیوں اور پہلی مرتبہ 
ترجیحات میں تبدیلی پر روشنی ڈالتی ہے اور ان اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے ایک تازہ کردہ ایکشن پالن فراہم کرتی ہے۔ اس ایکشن  

انتہائی اثر پذیر اقدامات شامل ہیں، جو اگلی پوری دہائی کے دوران ایک زیادہ ماحول دوست شہر کے لیے راستے کا خاکہ   60پالن میں 
 پیش کرتے ہیں اور برامپٹن کو ایک صحت مند، لچکدار اور ماحولیاتی طور پر قابل استحکام کمیونٹی کے طور پر بڑھائیں گے۔

 
روگرام کو بڑھانا، ایک بی سٹی کے تعین کی کوشش، ایک کالئیمٹ چینج ایڈاپشن پالن کی تشکیل اور سٹی  ان اقدامات میں کمیونٹی گارڈنز پ 

 کی سہولت گاہوں میں پانی کے مٔوثر استعمال کی حکمت عملیوں کی تیاری شامل ہے۔ 
 

رہائشیوں، کاروباروں اور کمیونٹی کی تنظیموں کو تعلیم پہلے سے جاری بنیادی کام پر مزید کام کرتے ہوئے، سٹی اور اس کے شراکت دار  
 فراہم کرنا، جوش دالنا اور تقویت دینا جاری رکھیں گے، تاکہ وہ ماحولیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی استحکام پر اقدامات لے سکیں۔

 
 پس منظر  

 
اندرونی طور پر اور کمیونٹی میں ماحولیاتی استحکامیت کو بہتر بنانے کے لیے سٹی کا بلیو پرنٹ ہے۔ پہلی مرتبہ  EMPبرامپٹن گرو گرین 

ایک نظریے کا خاکہ پیش کرتا ہے، جو ایک زیادہ قابل استحکام مستقبل کے لیے اصولوں، اہداف اور   EMPمیں جاری ہونے واال،  2014
 نچنے کے لیے کارکردگی کی پیمائشوں اور اہداف کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اقدامات اور ترقی کو بڑھانے اور جا

 
EMP  نے سٹی کے کئی منصوبوں، پالیسیوں، پراجیکٹس اور عمل کاموں کے لیے محرک کا کام کیا، جو برامپٹن کی ماحولیاتی کارکردگی

 یملٹن ایریا میں ماحولیاتی قائد بننے میں مددگار رہے ہیں۔اور معیار زندگی کو بہتر کر رہے ہیں اور سٹی کو گریٹر ٹورانٹو اور ہ 
 

 اقتباسات 
 

  "برامپٹن سٹی کونسل نے متفقہ طور پر نیا برامپٹن گرو گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پالن منظور کر لیا ہے۔ برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے
دور کی اس ترجیح کی ہمارے ہر عمل میں عکاسی ہو۔ یہ تجدید شدہ  اور ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ کونسل کے اس 

 پالن ایک کلیدی دستاویز ہے، جو حکمت عملی کے تحت اگلی دہائی کے دوران برامپٹن میں استحکامیت کو بڑھائے گی۔" 
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

  

http://www.brampton.ca/emp
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx#:~:text=%E2%80%8BBrampton%20is%20a%20Green,and%20the%20urban%20tree%20canopy.


 

 

 
بنانے "ہمیں نیا برامپٹن گرو گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پالن جاری کرنے پر فخر ہے۔ یہ برامپٹن کے لیے ایک زیادہ قابل استحکام مستقبل یقینی 

انتہائی اثر پذیر اقدامات میں ایک کاروباری )سٹی( اور ایک کمیونٹی نقطہ نظر شامل   60کے لیے عمل پر مبنی ایک منصوبہ ہے، جو اپنے 
 تا ہے۔ میں تمام لوگوں کو اس نئے منصوبے کو مالحظہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔" کر

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

ید شدہ برامپٹن گرو گرین فیصد کم کرنے کے سفر پر ہیں اور یہ تجد  80تک  2050"ہم برامپٹن میں گرین ہأوس گیسوں کے اخراج کو 
انوائرنمنٹل ماسٹر پالن اس مقصد میں مدد فراہم کرے گا۔ ہمارے پاس کمیونٹی میں حقیقی تبدیلی پیدا کرنے اور ایک بہتر مستقبل تعمیر  

 کرنے کے لیے با اثر منصوبے موجود ہیں۔"
کمیونٹی ٹاسک فورس، سٹی   CEERP؛ ممبر، انوائرنمنٹ ایڈوائزری کمیٹی؛ ممبر، 6اور  2ڈٔوگ وہلینز، سٹی کونسلر، وارڈز  - -

 آف برامپٹن
 

  "سٹی کا عملہ تجدید شدہ برامپٹن گرو گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پالن کے ذریعے ایک قابل استحکام تبدیلی پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم
 وں اور اہم فریقین کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔" اس اہم منصوبہ کار کے نفاذ کے لیے اپنے شراکت دار

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

 
-30- 

 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000 سے زائد لوگوں اور  700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
م ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہ

ندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ط ہوں۔پر مربو انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

