
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

کی   1.2Mدرخت لگانے کے لیے گورنمنٹ آف کینیڈا کی جانب سے $ 8,000سٹی آف برامپٹن کو اس سال 
 موصول ہو گی  سرمایہ کاری

آج، میئر پیٹرک براؤن؛ برامپٹن سٹی کونسلرز؛ اور منسٹر آف انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ کے پارلیمانی  – ( 2021اگست  4برامپٹن، آن )
سیکریٹری اور برامپٹن ایسٹ کے رکِن پارلیمنٹ جناب منیندر سدھو نے منسٹر آف نیچرل ریسورسز جناب سیمس اوریگان جونیئر کی جانب  

 کی سرمایہ کاری کا اعالن کیا ہے۔  1,280,000و پروان چڑھانے کے لیے $درختوں ک 8000سے رواں سال برامپٹن میں تقریبًا  

سال کے دوران دو ارب درخت لگانے کے منصوبے اور  سٹی آف برامپٹن کی جانب سے   10اس سے حکومت کینیڈا کی جانب سے اگلے 
 تک دس الکھ درخت لگانے کے وژن کو تقویت پہنچے گی۔ 2040

گورنمنٹ آف کینیڈا کی جانب سے فراہم کردہ مالی معاونت برامپٹن کے شہری عالقوں میں کی جانے والی شجرکاری میں اہم کردار ادا کرے  
طور پر، بلیوردز کے اندر اور    گی۔ سٹی ان درختوں کو قدرتی مقامات، سڑکوں کے کناروں، پارکوں میں ہموار سطح کے درختوں کے

 تلف  کو (GHGگرین ہأوس گیس )  ٹن 35,500 سال کے دوران 50شجرکاری کا پروگرام اگلے کمیونٹی پالنٹنگ میں لگائے گا۔ برامپٹن مین 
 گا۔  کرے

ایک گرین سٹی ہونے کے طور پر، برامپٹن اپنے شہری جنگالت میں اضافہ کرنے کے لیے پرعزم ہے، جو دوام اور ماحولیاتی بقاء کی اس  
اربن فاریسٹ   ،(EMPگرو گرین انوائرمنٹل ماسٹر پالن ) تک دس الکھ درخت لگانا برامپٹن کے 2040کی کاوشوں کا ایک حصہ ہے۔ 

 کا ایک حصہ ہے۔  (CEERPکمیونٹی انرجی اینڈ امشنز ریڈکشن پالن ) اور  ( UFMPمنیجمنٹ پالن )

برامپٹن سٹی کونسل نے ستمبر کو برامپٹن ٹری منتھ کے طور پر مختص کر دیا ہے! یہ ساالنہ موقع درختوں کی اہمیت کے بارے میں 
حوالے سے سٹی اور کمیونٹی کی کاوشوں اور کامیابیوں بیداری پیدا کرے گا، برامپٹن کے شہری جنگالت کے تحفظ اور اس میں توسیع کے 

کی خوشیاں منائے گا، شہریوں کی وابستگی میں اضافہ کرے گا، صحت مندانہ اور اصلی آب و ہوا پر مبنی کمیونٹیاں پیدا کرے گا،  
ل کرنے میں مدد فراہم کرے  ماحولیاتی بقاء کی ذمہ داریوں کے احساس کو فروغ دے گا اور شہر کے دس الکھ درختوں کے ہدف کو حاص

 پر دستیاب ہوں گی۔ www.brampton.ca/trees گا۔ تفصیالت بہت جلد

 لنکس 

 پالنٹنگ ٹریز اِن برامپٹن ایز پارٹ آف ٹو بلین ٹریز  •

 اقتباسات 

"برامپٹن ایک ماحود دوست شہر ہے اور ہم اپنے درختوں، پودوں اور دیگر سرسبز مقامات کو بچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے شہری  
تک برامپٹن میں دس الکھ   2040جنگالت ہماری کمیونٹی کا ایک جزو الزم ہیں اور میں اس مالی امداد کا خیرمقدم کرتا ہوں جس سے  

سال کے دوران کینیڈا کی حکومت کے دو ارب درخت لگانے   10صد کے حصول میں مدد ملے گی اور اگلے درخت لگانے کے ہمارے مق
 کے منصوبے کو تقویت پہنچے گی۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

کے اہداف کے   "برامپٹن کے شہری جنگالت میں کینیڈا کی حکومت کی جانب سے دی جانے والی مالی امداد، ہماری بقاء اور آب و ہوا 
حصول میں براہ راست مفید ثابت ہو گی۔ یہ یقینی بنانے کے لیے ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے کہ برامپٹن ایک ماحول دوست شہر بن جائے  

 اور یہ شجرکاری ہماری کمیونٹی میں ایک واضح فرق پیدا کرے گی۔" 

 ز، سٹی آف برامپٹن؛ چیئر، کمیونٹی سروس5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/Our-Urban-Forest.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/Our-Urban-Forest.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx
http://www.brampton.ca/trees
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2021/08/planting-trees-in-brampton-as-part-of-two-billion-trees.html&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|979db8e5e2e3496ca5d108d9577a8197|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637637006078568225|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=4YWfl76YkyizseTuS7aaxx6+UzrRRBg03njtAKFsP9c=&reserved=0


 

 

"برامپٹن میں سرمایہ کاری النے کے لیے سٹی کا عملہ  پرعزم ہے۔ ہم گورنمنٹ آف کینیڈا کی جانب سے ہمارے شہر میں الئی جانے والی  
 ۔"اس سرمایہ کاری کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ ہم اپنے اسٹیک ہولڈرز سے مل کر ایک سرسبز و شاداب مستقبل کی تعمیر کے لیے پُرعزم ہیں

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

تک   2050تک کے آب و ہوا کے اہداف کے حصول اور  2030"پورے کینیڈا میں درخت لگانے سے، بشمول یہاں برامپٹن میں، ہمیں اپنے 
سے برامپٹن کے رہائشیوں    مضر صحت گیسوں کا خالص صفر اخراج حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ دو ارب درختوں لگانے کے اس اقدام

کو زیادہ سایہ کے لیے صاف ہوا اور وسیع جنگالت کی چھتری میسر آئے گی اور اس کے عالوہ اس شعبے میں مالزمتیں بھی پیدا ہوں گی۔  
ت مرتب  میں اس سرمایہ کاری کے لیے انتہائی پرجوش ہوں، کیونکہ اس نہ صرف موجودہ نسل بلکہ آنے والی نسلوں پر بھی خوشگوار اثرا

 ہوں گے!" 

 مینندر ِسدھو، منسٹر آف انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ کے پارلیمانی سیکریٹری اور برامپٹن ایسٹ کی جانب سے رکِن پارلیمنٹ  -

"دو ارب درخت لگانا ماحولیاتی بقاء کے لیے ایک انتہائی اہم عملی منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کی وجہ سے اس شعبے سے متعلق ہزاروں  
ی مالزمتیں بھی پیدا ہوں گی۔ ہم ملک بھر میں اس طرح کے شجر کاری کے منصوبے شروع کر رہے ہیں۔ شجرکاری  کی تعداد میں اچھ

 سے ہم مضر صحت گیسوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔" 

 جناب سیمس اوریگان جونیئر، منسٹر آف نیچرل ریسورسز  -

 

--30 

 
سے زائد کاروباروں کا گھر   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

م ٹیکنالوجی اور 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 ہے۔
تے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کر

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹردوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹس 
 پرابجوت کینتھ 

 کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن
Prabhjot.Kainth@brampton.ca |3426 -874-905 

 
 ایان کیمرون

 سینئر کمیونیکیشن ایڈوائزر
 آفس آف دی منسٹر آف نیچرل ریسورسز 

    Ian.Cameron@canada.ca 3488 |-447-613 
  

 میڈیا ریلیشنز
 نیچرل ریسورسز کینیڈا 

 اوٹاوا
NRCan.media.RNCan@canada.ca 6100 |-292-343 
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