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اثر

ن ےک بڑے  —جس م�ی آس�ٹ اگر ہم کالئمیٹ ایکوی�ٹ پالن م�ی بیان کردہ جملہ اہداف کو پورا کر لی�ت ہ�ی
توانا�ئ اور نقل و حرکت ےک پالن بیھ شامل ہ�ی — تو ہم سال 2030 تک اپ�ن موجودہ گرین ہاؤس 

۔ گیسوں ےک اخراج کو 52% فیصد تک کم کر سک�ت ہ�ی
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آب و ہوا کے چیلنج میں اضافہ

، اور  ی ےک ساتھ تبدیل ہو ریہ �ہ ن ن یک آب و ہوا ہماری تمام تر توقعات ےس زیادہ ت�ی ، یہ واضح ہو گیا �ہ کہ زم�ی پچھےل کچھ سالوں م�ی
دار کیا �ہ کہ آب و ہوا  ۔ آب و ہوا ےک سائنسدانوں �ن خ�ب ورت �ہ ی ےس کم نہ�ی کر ر�ہ ہ�ی جتنا اےس کر�ن یک �ن ن ہم اخراج کو ات�ن ت�ی

ی ےک ساتھ اخراج کو کم  ن ، ہم�ی بڑی ت�ی یک تبدییل ےک بدترین اثرات ےس بچ�ن اور ایک رہ�ن ےک قابل آب و ہوا کو محفوظ بنا�ئ رکھ�ن ےک ل�ی
کرنا ہوگا۔ �ن الحال اس وقت، ہم ایک عالیم وبا�ئ بیماری، تباہ کن موسمیا�ت آفات یک �پ در �پ لہروں، اور سیاہ فام افراد یک حمایت م�ی 

، نظایم نسل پرس�ت  ن االقوایم تبدییل ےک لمےح م�ی ۔ اس ب�ی ن االقوایم احتجاج کا تجربہ کر ر�ہ ہ�ی پولیس یک بربریت ےک خالف ہو�ن واےل ب�ی
۔ ۔ حقی�ت تبدییل کا وقت اب آگیا �ہ وری ہو گ�ئ ہ�ی وری حل پہےل ےس کہ�ی زیادہ �ن اور ماحول ےک استحصال ےس نمٹ�ن ےک ل�ی �ن

ن کالئمیٹ ایکوی�ٹ پالن سال 2040 تک مساوی طور پر نیٹ زیرو )خالص صفر( کمیون�ٹ بھر م�ی گرین ہاؤس گیسوں ےک اخراج  آس�ٹ
ن  ۔ نیٹ زیرو )خالص صفر( تک پہنچ�ن کا مطلب یہ �ہ کہ آس�ٹ تک پہنچ�ن ےک جرات مندانہ اور جارحانہ ہدف یک سفارش کرتا �ہ

، جےس سال  ۔ یہ نیا مجوزہ ہدف ہمارے سابقہ ہدف کو اپ ڈیٹ کرتا �ہ
گ

کمیون�ٹ فضا م�ی صفر گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کرے یک
2015 م�ی س�ٹ کونسل �ن ےط کیا تھا، یع�ن سال 2050 تک نیٹ زیرو )خالص صفر( تک پہنچنا۔

آسٹن کا موجودہ اخراج اور ہم کس سمت میں جا رہے ہیں
۔ اس ےک باوجود، موجودہ سائنیس سفارشات ےک  ، گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج عروج پر �ہ اور نیےحپ یک طرف جا رہا �ہ ن شہر م�ی آس�ٹ

، ہمارے اخراج  ن م�ی ۔ آس�ٹ مطابق چل�ن ےک ل�ی اور موسم ےک بدترین اثرات ےس بچ�ن ےک ل�ی ہمارے پاس ابیھ بیھ بہت سارے کام کر�ن با�ت ہ�ی
: بنیادی طور پر پانچ ذرائع ےس آ�ت ہ�ی

۔ لیکن  ک پر نقل و حمل ےک ذرائع اور عمارتوں م�ی استعمال ہو�ن وایل بجیل ہمارے اخراج ےک سب ےس بڑے ذرائع ہ�ی �ن الحال، سٹ
 20% فیصد تک یک کیم 

ً
ن شہر یک آبادی م�ی 20% فیصد اضا�ن ےک باوجود عمارتوں ےک اخراج م�ی تقریبا ، آس�ٹ پچھےل آٹھ سالوں م�ی

ن انر�ب ےک ذریےع تیار یک جا�ن وایل قابل تجدید توانا�ئ یک  ، آس�ٹ ۔ یہ کیم زیادہ تر ہماری کمیون�ٹ یک ملکیت وایل بجیل یک یوٹیلی�ٹ آ�ئ �ہ
، لٰہذا نقل و  ۔ چونکہ ہمارے شہر م�ی توانا�ئ کا استعمال صاف ہوتا جا رہا �ہ پیداوار م�ی یک جا�ن وایل سمایہ کاری یک وجہ ےس �ہ

۔ ی ےک ساتھ ہمارے اخراج کا سب ےس بڑا ذریعہ بن رہا �ہ ن حمل کا شعبہ بڑی ت�ی
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کمیون�ٹ کالئمیٹ ایمبیسیڈرز 
ب و ہوا 

ٓ
ان تک پہنچا جا�ئ جنہ�ی ا وری تھا کہ کمیون�ٹ ےک ایےس مم�ب اس پالن یک نشوونما ےک ل�ی �ن

یک تبدیىل ےک بارے م�ی ہو�ن وایل گفتگو ےس منظم طور پر محروم رکھا گیا تھا۔ ان گروپس ےک ساتھ 
، ہم �ن ایک کمیون�ٹ کالئمیٹ ایمبیسیڈر پروگرام بنایا۔ ہمارے  مشغول ہو�ن م�ی مدد کر�ن ےک ل�ی

، نقل و حمل، غذا اور قدرت تک رسا�ئ ےک بارے م�ی بات  ن ےک ساتھ توانا�ئ ایمبیسیڈرز کو اپ�ن کمیونٹ�ی
چیت ےک پروگرام منعقد کر�ن ےک ل�ی مناسب مایل معاوضہ بیھ دیا گیا۔ ان گفتگوؤں �ن ہم�ی کمیون�ٹ 
ن فریمنگ اور نفاذ ےک بارے  ےک خدشات اور ترجیحات ےک بارے م�ی آگاہ کیا اور ان ےس ہم�ی مع�ن خ�ی

م�ی سوچ�ن م�ی مدد بیھ مىل۔

مساوات

س 
ُ
نسىل مساوات اس صورتحال کو کہ�ت ہ�ی جب ہماری کمیون�ٹ م�ی کیس شخص یک نسل کو دیکھ کر ا

 کا اندازہ نہ�ی لگایا جاسکتا ہو۔
گ

ےک معیار زندیک



ن م�ی بیھ — تمام کمیونڑیز یہ اثرات  ، لیکن پوری دنیا م�ی — اور یہاں آس�ٹ آب و ہوا م�ی ہو�ن وایل تبدییل ےس ہر شخص متاثر ہوتا �ہ
۔ نظایم نسل پرس�ت اور ماحولیا�ت ناانصا�ن یک وجہ ےس مختلف رنگ و نسل یک کمیون�ٹ اور دیگر  یکساں طور پر محسوس نہ�ی کر�ت ہ�ی

۔ پسماندہ گروپس خاص طور پر غ�ی محفوظ ہ�ی

ن �ن ایک ماس�ٹ پالن بنایا جس ےک تحت شہر کو ریڈ الئننگ نایم ایک طریقہ کار کا استعمال کر�ت ہو�ئ نسیل  ، شہر آس�ٹ سال 1928 م�ی
اعتبار ےس الگ کیا گیا۔ ریڈ الئننگ ےک تحت بنیادی طور پر سیاہ فام اور ہسپانوی/الطی�ن باشندوں کو زبردس�ت �ب گھر کرےک مخصوص، 

نامناسب عالقوں م�ی بھیج دیا گیا۔ اس ےک ل�ی ان افراد کو شہر یک خدمات فراہم کر�ن ےس انکار کیا گیا اور مختلف رنگ و نسل ےس تعلق 
رکھ�ن واےل کیس بیھ شخص کو، جس �ن کہ�ی اور رہ�ن یک کوشش یک ہو، سفید فام افراد یک باالدس�ت ےک تشدد نشانہ بنانا گیا۔ اس 

ق م�ی یا شہر یک حدود ےس باہر رہ�ن پر مجبور  پرتشدد طرز عمل �ن سیاہ فام افراد اور ہسپانوی/الطی�ن باشندوں کو IH-35 ےک م�ش
ن م�ی صنع�ت زوننگ �ن جان بوجھ کر مختلف رنگ و نسل یک  �ت آس�ٹ ۔ م�ش کر دیا اور یہ آج بیھ ہماری کمیون�ٹ کو متاثر کر رہا �ہ

یٹ پاور  ۔ ہویل اس�ٹ کچر �ہ ن کو آلودہ عالقوں م�ی رہ�ن پر مجبور کر دیا، جہاں خطرناک، ماحولیا�ت طور پر نقصان دہ انفراس�ٹ کمیونٹ�ی
۔ ، اس یک حالیہ مثال�ی ہ�ی ن فیول ٹینک فارم، جنہ�ی اب منسوخ کر دیا گیا �ہ پالنٹ اور ایسٹ آس�ٹ

۔  ہم تسلیم کر�ت ہ�ی کہ ہماری کمیون�ٹ م�ی ہو�ن وایل ناانصافیوں کو ُدور ک�ی بغ�ی ٓاب و ہوا یک تبدییل کو حل کرنا ممکن یہ نہں �ہ
، ہم اپ�ن شہر ےک ل�ی ایک مزید 

گ
اییس حکمت عملیاں بنا�ت ہو�ئ جو ہمارے آب و ہوا ےک اہداف کو پورا کر�ن م�ی ہماری مدد کریں یک

۔ اس پالن ےک تمام اہداف اور حکمت عملیوں کا بغور جائزہ لیا گیا �ہ  ، اور قابل رسا�ئ پالن بنا�ن جا ر�ہ ہ�ی مشمویل، صحت مند، کفای�ت
ن ساتھ یہ نسیل مساوات ےک مسائل کو بیھ حل  تاکہ اس بات کو یقی�ن بنایا جا سےک کہ یہ گرین ہاؤس گیسوں ےک اخراج کو کم کرے گا ن�ی

کرے گا۔

آب و ہوا کے اقدامات کو نسلی مساوات پر مبنی بنانا

کالئمیٹ ایکویٹی کا عزم

کے  صحت 

میں  نتائج 

مناسب قیمتمساوات

دسترس

جوابدہی

 کمیونٹی 

گنجائش

 منصفانہ 

 گرین میں منتقلی 

نوکریاں

تحفظ
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پائیدار عمارتیں
۔ ہم عمارتوں کو ِڈی کاربونائز کرےک، ریفریجریٹ ےک   50% حےص ےک ل�ی ذمہ دار ہ�ی

ً
ن م�ی موجود عمارت�ی ہمارے اخراج ےک تقریبا آس�ٹ

ا�ت مواد کا مزید پائیدار طور پر انتظام کرےک ہمارے عمارت ےس متعلقہ اخراج کو کم کر�ن ےک عمل  استعمال اور َرساو کو حل کرےک اور تعم�ی
۔ اندرو�ن ہوا ےک معیار اور  ۔ لیکن ہماری عمارتوں کو بہ�ت بنا�ن کا مقصد �ف �ف اخراج کو کم کرنا نہ�ی �ہ م�ی پیش رفت کرسک�ت ہ�ی

۔ وری �ہ ہمارے گھروں اور تجار�ت جگہوں کو استعمال کر�ن یک توانا�ئ یک الگت پر کام کرنا بیھ نہایت یہ �ن

ن سیاہ فام، سودییسش اور مختلف رنگ و نسل ےک افراد یک ملکیت واےل کاروباروں ےک ل�ی 
ُ
[ ا “]ہم�ی

خصویص پروگرام نافذ کر�ن چاہئ�ی جو شاید اپ�ن عمارتوں کو از رس نو تعم�ی کرانا چاہ�ت ہو ]اور[ انہ�ی 
مزید پائیدار بنانا چاہ�ت ہو۔””

ن کمیون�ٹ مم�ب -آس�ٹ

فوٹو کا کریڈٹ: آندریا کالو
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۔ ن ساتھ یہ مساوات م�ی اضافہ کرنا �ہ ن شہر م�ی موجود عمارتوں کو مزید پائیدار بنانا ن�ی مندرجہ ذیل سال 2030 ےک اہداف کا مقصد آس�ٹ

تمام نئی عمارتیں نیٹ زیرو )خالص صفر( کاربن ہیں، موجودہ عمارتوں سے ہونے والے اخراج کو 25% فیصد تک کم کر دیا گیا ہے، اور 

قدرتی گیس سے متعلقہ اخراج کو 30% فیصد تک کم کر دیا گیا ہے۔

۔ ایک بڑھ�ت  ایک نیٹ زیرو )خالص صفر( عمارت انتہا�ئ موثر ہو�ت �ہ اور مکمل طور پر آن یا آف سائٹ قابل تجدید توانا�ئ ےس چل�ت �ہ
ہو�ئ شہر ےک طور پر، ہم�ی اس بات کو یقی�ن بنانا چاہ�ی کہ تمام ن�ئ عمارت�ی کاربن نیوٹرل ہوں اور یہ ہماری موجودہ عمارتوں ےک اثرات 
۔ صاف بجیل یک طرف بڑھ�ن ےک عالوہ، ہم ایےس ضابےط اپنا سک�ت ہ�ی جو ن�ئ عمارتوں ےک ل�ی اعیل معیارات یک حمایت کر�ت  کو کم کر�ت رہ�ی

۔ ہ�ی اور اس بات کو یقی�ن بنا�ت ہ�ی کہ جملہ رہائیسش اور تنظیم�ی اپ�ن توانا�ئ یک الگت کو کم کرسک�ی

کمیونٹی بھر میں ریفریجریٹ کے َرساو سے ہونے والے اخراج میں 25% تک کمی آئی ہے۔
۔ لیکن بدقسم�ت ےس،   م�ی ایک اہم کردار ادا کیا �ہ

گ
ز �ن ائر کنڈیشنگ اور ریفریجریشن یک سہولیات فراہم کرےک جدید زندیک ریفریجری�ٹ

۔ ریفریجریٹ ےک اخراج کو کم کر�ن ےک ل�ی زیادہ  انہوں �ن ہمارے کاربن فٹ پرنٹ )carbon footprint( م�ی بیھ ایک اہم کردار ادا کیا �ہ
 HVAC ، ز کو قبضہ م�ی لی�ن اور انہ�ی تباہ کر�ن ، پرا�ن ریفریجری�ٹ ، َرساو کو کم کر�ن ےک ل�ی مایل امداد دی�ن موثر عمارتوں کو ڈیزائن کر�ن

ن دستیاب ہو�ت ہ�ی اور انہ�ی استعمال کرنا  ، اور جیےس یہ کم اثر واےل ٓاپش�ن ین طریقوں یک تربیت دی�ن سوس فراہم کر�ن والوں کو بہ�ت
۔

گ
ورت ہویک محفوظ ہوتا �ہ تو ان م�ی منتقل ہو�ن یک �ن

مقامی تعمیراتی کاموں میں تعمیراتی سامان کے مجسم کاربن فوٹ پرنٹ میں %40 
فیصد تک کمی واقع ہوئی ہے۔

وں کو ضائع کر�ن یا ان کا  ن عمارتوں کا مجسم کاربن استخراج، مینوفیکچرنگ، نقل و حمل، تعم�ی اور دیکھ بھال، مسمار کرنا، اور چ�ی
ا�ت سامان  ۔ ہم عمارتوں یک تعم�ی نو اور بچا�ئ گ�ئ اور کم کاربن واےل تعم�ی  کرتا �ہ

گ
دوبارہ استعمال کر�ن ےس وابستہ تمام اخراج یک نمائندیک

۔ ےک استعمال یک حوصلہ افزا�ئ کرےک ان اخراج کو کم کرسک�ت ہ�ی

کمیونٹی بھر میں 152000 ایکڑ فٹ کی ساالنہ پانی کی مانگ کو مساوی طور پر 
پورا کیا جاتا ہے۔

۔ پا�ن  وری �ہ ، لٰہذا ہمارے پا�ن کا مستقل طور پر انتظام کرنا نہایت یہ �ن ی ےس بڑھتا ہوا عالقہ �ہ ن ن ایک خشک سایل کا شکار، ت�ی آس�ٹ
 وایل اور 

گ
، عمارت پر مرکوز حکمت عمیل کو نمائندیک ےک استعمال اور کیم ےک اقدامات م�ی زیادہ ےس زیادہ باشندوں کو شامل کر�ن ےک ل�ی

 
گ

۔ توانا�ئ یک کارکردیک کت کر�ن یک راہ م�ی حائل رکاوٹوں کو کم کرنا چاہ�ی مساوی کمیون�ٹ یک شمولیت کو فروغ دینا چاہ�ی اور اس م�ی سش
۔ اور یوٹیل�ٹ ےک کاموں م�ی اس کا بہ�ت استعمال بیھ پا�ن ےک نظام ےک ماحولیا�ت اثرات کو کم کر�ن م�ی کلیدی حیثیت ےک حامل ہ�ی

اثر

ن  اگر ہم �ن اس پالن م�ی بیان کردہ پائیدار عمارتوں ےک تمام اہداف کو نافذ کر دیا اور اگر ہم �ن آس�ٹ
یشن پالن ےک اہداف کو پورا کر لیا تو، ہم سال 2030 تک کمیون�ٹ بھر م�ی گرین ہاؤس  انر�ب ےک ج�ن

۔ گیسوں ےک اخراج کو 34% فیصد تک کم کر سک�ت ہ�ی
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ن کو باہر نکاال جا رہا  ن شہر م�ی کم آمد�ن وایل اور پسماندہ کمیونٹ�ی “م�ی فکر مند ہوں کہ آس�ٹ
۔” ، جس ےک نتی�ب م�ی ہمارے شہر یک رونق اور تنوع کم ہو ریہ �ہ �ہ

مم�ب کمیون�ٹ  ن  -آس�ٹ

اثر

ن ےک استعمال ےک تمام اہداف کو پورا کر لیا اور  اگر ہم �ن اس پالن م�ی بیان کردہ نقل و حمل اور زم�ی
و ےک پراجیکٹ کنیکٹ کو نافذ کر دیا تو، ہم سال 2030 تک کمیون�ٹ بھر م�ی گرین ہاؤس  کیپیٹل می�ٹ

۔ گیس ےک اخراج کو 3% فیصد تک کم کر سک�ت ہ�ی
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نقل و حمل اور زمین کا استعمال
، اس ےس ہماری کمیون�ٹ  ، کام کر�ت ہ�ی اور کھیل�ت ہ�ی اور وہ ہمارے شہر م�ی کس طرح سفر کر�ت ہ�ی ہمارے باشندے کہاں رہ�ت ہ�ی

ن کو استعمال کر�ن یک حکمت عملیاں ارادی نقل مکا�ن  ۔ ہم ٓاہنگ نقل و حمل ےک ذرائع اور زم�ی بھر ےک اخراج پر بہت یہ گہرا اثر پڑتا �ہ
، زیادہ کفای�ت رہائش مہیا کرا  ن )گرین( ذرائع تک رسا�ئ کو بہ�ت بنا سک�ت ہ�ی مخالف حکمت عملیوں ےک ساتھ مل کر نقل و حمل ےک س�ب

۔ ہمارا ویژن ایک  ن یک مدد بیھ کر سک�ت ہ�ی ن ساتھ یہ متنوع کمیونٹ�ی ، اور گرین ہاؤس گیسوں ےک اخراج کو کم کر سک�ت ہ�ی ن�ی سک�ت ہ�ی
ن اور تمام عمروں اور صالحیتوں وایل مختلف رنگ و نسل یک  لوگوں پر مب�ن نقل و حرکت کا نیٹ ورک بنانا �ہ جو کم آمد�ن وایل کمیونٹ�ی

وریات کو پورا کرے۔ ن یک �ن کمیونٹ�ی

نئی غیر رہائشی ڈویلپمنٹ کا 80% حصہ شہر کے سرگرمی مراکز کے اندر واقع ہے۔
۔ زیادہ نقل و حمل ےک اختیارات فراہم کر�ن  ہمارے شہر کو پائیدار طور پر تر�ت دی�ن ےس گاڑیوں پر ہمارے انحصار کو کم کیا جا سکتا �ہ
ن کو گاڑی چال�ن یک ترغیب دی�ن ےک ل�ی آجروں ےک ساتھ مل کر کام کر�ن ےس ، مسافر آسا�ن ےس گھوم�ن پھر�ن ےک صاف ستھرے  اور مالزم�ی

ن  کہ نقل و حرکت یک دیگر اقسام کو اپ�ن مالزم�ی ، اور مش�ت ، ٹرانزٹ کر�ن ، چل�ن پھر�ن ۔ آجروں کو چاہ�ی کہ وہ بائیک چال�ن
گ

طری�ت چن�ی ےک
ن ےک ل�ی زیادہ قابل رسا�ئ بنا کر ہماری مدد کریں۔ اور صارف�ی

135000 ہاؤسنگ یونٹس کو محفوظ کیا گیا ہے اور تیار کیا گیا ہے، جن میں 
60000 کفایتی ہاؤسنگ یونٹس بھی شامل ہیں، اوراس نئی رہائش کا 75% حصہ 

شہر کے سرگرمی مراکز کے آدھے میل کے فاصلے پر واقع ہے۔
وری خدمات جیےس گروسی اسٹورز ، بینک ، ہیلتھ کی�ئ سوسن اور اسکولوں ےس  ۔ اگر لوگ �ن رہائش اور آب و ہوا الزم و ملزوم ہ�ی
۔ رہائش  بہت دور رہ�ت ہ�ی ، تو وہ نقل و حرکت ےک اختیارات جیےس پبلک ٹرانزٹ ، پیدل چلنا اور بائیک چالنا استعمال نہ�ی کرسک�ت ہ�ی

ی ےس ناقابل برداشت ہو�ت جا ریہ �ہ ، جس �ن کم آمد�ن واےل افراد ، معذور افراد اور رنگ برادریوں کو �ب گھر کر دیا �ہ ، جبکہ  ن بیھ ت�ی
۔ مرکزی جگہوں پر فوری سس�ت  ن ےک بڑے حصوں کو صحت مند ، سس�ت خوراک تک رسا�ئ م�ی اہم رکاوٹوں کا سامنا �ہ �ت آس�ٹ م�ش

ورت �ہ تاکہ نقل مکا�ن کو روک�ن ، نقل و حمل ےک اخراج کو کم کر�ن ، اور اس بات کو یقی�ن بنائ�ی کہ ان لوگوں ےک ل�ی مزید  مکانات یک �ن
۔  ورت �ہ رہائش دستیاب �ہ جنہ�ی اس یک �ن

آسٹن شہر میں 50% سفر عوامی ٹرانزٹ، بائیک، پیدل، کارپولنگ کا استعمال کرکے 
کیے جاتے ہیں، یا پھر گھر سے کام کرکے سفر کرنے سے مکمل طور پر اجتناب کیا 

جاتا ہے۔
وں یک مدد کر�ن چاہ�ی کہ وہ کاروں ےک بغ�ی   ےک اثرات کو کم کر�ن ےک ل�ی ، ہم�ی زیادہ ےس زیادہ کمیون�ٹ مم�ب

گ
گاڑیوں ےک کاربن اور آلودیک

ن کمیونٹیوں یک مدد ےک ل�ی این�ٹ ڈسپےلسمنٹ حکمت عملیوں ےک ساتھ مل  ۔ جب کم آمد�ن وایل کمیونٹیوں اور رنگ�ی ن ےک گرد گھوم�ی آس�ٹ
۔ ہم�ی موجودہ راستوں م�ی ترمیم کر�ن اور قابل اعتماد ، فریکوئنیس  کر ، عوایم ٹرانزٹ ایک مساوی ، کم کاربن شہر کا بنیادی عنرص �ہ
۔ ہم�ی ان راستوں پر ٹرانزٹ سیف�ٹ اور اعتبار کو بیھ بہ�ت  ورت �ہ  ےک ل�ی ن�ئ راس�ت بنا�ن ےک ل�ی اقدامات کر�ن یک �ن

گ
، رفتار اور کارکردیک

ن یک خدمت کر�ت ہ�ی اور زیادہ لوگوں یک خدمت ےک ل�ی ٹرانزٹ ےک اخراجات کو کم کر�ت  بنانا چاہ�ی جو تاری�ن طور پر خارج شدہ کمیونٹ�ی
۔ ہ�ی

 بڑھ�ن کا مطلب یہ بیھ �ہ کہ ایک شخص پر مب�ن نیٹ ورک یک کاشت کریں جو رہائشیوں ےک ل�ی کم کاربن یا لوگوں 
گ

ایکوی�ٹ ےک ساتھ آ�
ن کو ٹرانزٹ تک رسا�ئ بڑھا کر اور ہمارے سائیکل نیٹ ورک ، فٹ پاتھوں اور گلیوں یک گزرگاہوں کو بہ�ت بنا کر آسان  ےس چل�ن واےل آپش�ن

۔ بنا�ئ
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اثر

اگر ہم �ن اس پالن م�ی بیان کردہ نقل و حمل ےک ذرائع کو بجىل ےس چل�ن واال بنا�ن ےک تمام اہداف کو پورا 
۔ کر لیا تو، ہم کمیون�ٹ بھر م�ی گرین ہاؤس گیس ےک اخراج کو 16% فیصد تک کم کر سک�ت ہ�ی



نقل و حمل کے ذرائع کو بجلی سے چلنے واال بنانا
، ہمارا نقل و حمل کا نظام بہت جلد یہ گرین ہاؤس گیسوں ےک اخراج کا سب ےس بڑا ذریعہ بن جا�ئ گا اور یہ پہےل یہ مقایم  ن م�ی آس�ٹ

۔ اس  یت ن�ب گاڑیوں اور ٹرکوں یک وجہ ےس ہو�ت �ہ ۔ ان نقل و حمل ےس متعلقہ اخراجات یک اک�ث  کا سب ےس بنیادی ذریعہ �ہ
گ

فضا�ئ آلودیک
کا مطلب یہ �ہ کہ ہمارے اخراج م�ی کیم ےک اہداف کو پورا کر�ن ےک ل�ی ، ہم�ی قابل تجدید توانا�ئ ےس چل�ن وایل ن�ب گاڑیوں سمیت نقل و 

۔
گ

ورت ہویک حمل یک پائیدار اقسام استعمال کر�ن یک �ن

۔  ک گاڑیاں )EVs( زیادہ سس�ت ہو ریہ ہ�ی اور ان یک لم�ب رینج �ہ ، اور زیادہ چارجنگ ےک اختیارات دستیاب ہ�ی اچیھ خ�ب یہ �ہ کہ الیک�ٹ
۔ 2030 ےک ل�ی درج ذیل اہداف کا مقصد کمیون�ٹ م�ی EVs کو اپنانا �ہ

آسٹن میں سفر کیے جانے والے کل گاڑیوں میں سے 40 فیصد بجلی کے ہیں، 
اور EV کی ملکیت ثقافتی ، جغرافیائی اور اقتصادی طور پر متنوع ہے۔

 اور آب و ہوا ےس متعلق اخراج کو کم کر�ن ےک بنیادی طریقوں م�ی ےس  ایک 
گ

قابل تجدید توانا�ئ ےس چل�ن وایل ای وی مقایم فضا�ئ آلودیک
وریات کو سن کر، انہ�ی مراعات دے  ۔ لیکن یہ راتوں رات نہ�ی ہوگا۔ اس منتقیل کو ممکن بنا�ن ےک ل�ی شہر کو کمیون�ٹ یک �ن ہوسک�ت �ہ

، آسان اور بہ�ت تداب�ی پر تعاون کر ےک رہائشیوں یک مدد کر�ن اور کاروباری اداروں ےک ساتھ مل کر کام کر�ن یک  کر، اور ماحول ےک ل�ی سس�ت
۔

گ
ورت ہویک �ن

آسٹن کے پاس 1، 2، اور ڈی سی فاسٹ چارجنگ اسٹیشنوں کا مساوی طور 
پر تقسیم شدہ مرکب ہے تاکہ سڑک پر زیادہ EVs کی مدد کی جاسکے۔

ن انر�ب ےک مالک یک حیثیت ےس ، س�ٹ کا کار  ۔ آس�ٹ ورت �ہ EV خریدنا ایک بڑا قدم �ہ ، لیکن آپ کو پلگ ان کر�ن ےک ل�ی جگہ یک بیھ �ن
ن ےک چارجنگ نیٹ  ۔ اس کا مطلب �ہ کہ مساوی طور پر آس�ٹ چارجنگ کو آسان،  سس�ت اور سب ےک ل�ی قابل رسا�ئ بنا�ن م�ی بڑا کردار �ہ

ورک یک تعم�ی کو جاری رکھنا تاکہ ای وی م�ی سوئچ کو فعال کیا جا سےک جبکہ اس بات کو یقی�ن بنایا جا�ئ کہ این�ٹ ڈسپےلسمنٹ حکمت 
۔ عمیل پر عمل درآمد ہو۔ اگر صحیح طری�ت ےس کیا جا�ئ تو ہماری بر�ت افادیت ، رہائیسش اور ماحول سب کو فائدہ ہوتا �ہ

آسٹن راؤنڈ راک-سان مارکوس عالقہ پالیسیوں اور ٹیکنالوجیز کے ذریعے ٹرانسپورٹ برقی 
کاری کا رہنما ہے جو اس ابھرتی ہوئی صنعت کی ترقی میں معاون ہے۔

۔ اس کا مطلب �ہ کہ ہم�ی  ن ےک عال�ت ےک باشندے شہر ، کاؤن�ٹ الئنوں پر کام ، اسکول اور کھیل ےک ل�ی گاڑی چال�ت ہ�ی ہر روز ، آس�ٹ
ورت پڑ�ت �ہ کہ ای وی کو ہماری پڑویس برادریوں یک مدد حاصل ہو تاکہ زیادہ ےس زیادہ فوائد حاصل ہوں اور ہماری کمیون�ٹ م�ی  �ن

ہر ایک ےک ل�ی مساوی رسا�ئ کو یقی�ن بنایا جا سےک۔ ای وی پر سوئچ اس ےک ساتھ ایک بہت بڑا کاروباری موقع فراہم کرتا �ہ ، اور ہم اس 
۔  �ہ

گ
بات کو یقی�ن بنانا چاہ�ت ہ�ی کہ ہمارا پورا عالقہ اس تبدییل م�ی سب ےس آ�

ن دال دیا �ہ کہ ہم ایک دلچسپ ن�ئ دور م�ی  ن سال یک ملکیت �ن مجھے یق�ی ک کار یک ت�ی ‘‘الیک�ٹ
۔’’ داخل ہو ر�ہ ہ�ی

ڈرائیور ک وہیکل  الیک�ٹ ، مقایم  -نہٹ ہو 
ن کالئمیٹ ایکوی�ٹ پالن کا خالصہ     13 آس�ٹ
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وں کو دوبارہ استعمال کیا جاتا �ہ تاکہ ہمارے سب  ن “ایک منصفانہ شہر وہ ہوتا �ہ جہاں ہماری اضا�ن چ�ی
ےس زیادہ کمزور لوگوں یک زندگیوں کو بہ�ت بنایا جا سےک۔”

مم�ب کمیون�ٹ  ن  -آس�ٹ

حقیقت

فوٹو ک کریڈٹ: ٹیکساس فارمرز مارکیٹ ےک ل�ی نورا چوانیک

ن یک  ن ےک لوگ ہر سال 58000 ٹن ری سائیکل ےک قابل کوڑا پھینک�ت ہ�ی جس کا استعمال باآلخر زم�ی آس�ٹ
۔ بھرا�ئ ےک طور پر ہوتا �ہ

* ! اتنا کوڑا UT ٹاور کو ہر سال 29 بار بھر�ن ےک ل�ی کا�ن �ہ
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خوراک اور مصنوعات کی کھپت
کھا�ن اور مصنوعات جو ہم استعمال کر�ت ہ�ی ان ےک اخراج کا مکمل حساب کتاب کر�ن ےک ل�ی ، ہم�ی خام مال نکال�ن ، کھپت ، اور 

۔ بہت یس  ورت �ہ ، چا�ہ وہ سگرمیاں کہاں ہو�ت ہ�ی حتیم طور پر ضائع کر�ن یا کیس مصنوع ےک دوبارہ استعمال پر غور کر�ن یک �ن
۔ جب ہم ان اشیاء اور کھا�ن یک بات کر�ت ہ�ی  مصنوعات جو ہم مقایم طور پر استعمال کر�ت ہ�ی ان کا عالیم سطح پر اخراج پر اثر پڑتا �ہ
 کو بہ�ت بنا�ت ہ�ی اور انسا�ن اور سیاروں یک 

گ
جو ہم استعمال کر�ت ہ�ی ، ہم زیادہ موثر ، سکلر عمل تشکیل دے سک�ت ہ�ی جو معیار زندیک

۔ ۔ مندرجہ ذیل اہداف کا مقصد سال 2030 تک ہم�ی اس وژن ےک قریب النا �ہ صحت کو بحال کر�ت ہ�ی

آسٹن کے تمام باشندے ایک ایسے غذا کے نظام )فوڈ سسٹم( تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو کمیونٹی 
کے زیر انتظام چالیا جاتا ہے، جو غذائی عدم تحفظ کے مسئلہ کو حل کرتا ہے، دوبارہ پیدا ہونے والی زراعت 

کو ترجیح دیتا ہے، غذائی اور صحت کی ایجنسی کی حمایت کرتا ہے، پودوں پر مبنی کھانے کو ترجیح دیتا 
ہے، اور کھانے کی بربادی کو کم سے کم کرتا ہے۔

ٹریوس کاؤن�ٹ م�ی ، ہماری آبادی کا 15% غذا�ئ عدم تحفظ کا شکار �ہ ، اور ہماری 1 فیصد ےس بیھ کم خوراک مقایم طور پر پیدا ہو�ت 
۔ ان مسائل کو حل کر�ن م�ی مدد ےک ل�ی ، مقایم فوڈ پروڈیوسز ، کھا�ن  ۔ ہم بحیثیت کمیون�ٹ بہت زیادہ خوراک بیھ ضائع کر�ت ہ�ی �ہ

 جو افراد اور خاندانوں ےس جڑیں تاکہ 
گ

ورت ہویک پی�ن ےک بڑے خریداروں ، خوردہ فراہم کر�ن والوں ، اور تنظیموں ےک ساتھ تعاون یک �ن
ثقاف�ت لحاظ ےس متعلقہ پودوں پر مب�ن خوراک کو مطلوبہ ، آسان اور سس�ت بنایا جاسےک۔ خوراک کو ضائع کیوں کیا جاتا �ہ اس کو بہ�ت 

۔ سمجھنا اس بات کو یقی�ن بنا�ن یک کلید ہوگا کہ کھانا کھایا جا�ئ اور پھینک نہ دیا جا�ئ

ادارہ جاتی ، تجارتی اور حکومتی خریداری سے گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کم از 
کم 50 فیصد کمی واقع ہوتی ہے۔

کہ   تاکہ مش�ت
گ

 ، اس ےک بعد ہر قسم یک تنظیموں یک بھر�ت یک جا�ئ یک
گ

وع ہو یک سسٹیمیٹک تبدییل شہر ےک خریداری ےک طریقوں ےس سش
۔ شہر ےک سکلر اکانویم پروگرام کو ترغیبات ، تعلیم اور تربیت ےک مواقع ےک  پائیدار خریداری ےک معیارات یا رہنما خطوط اپنا�ئ جائ�ی

۔
گ

ذریےع جاری رکھنا جبکہ ہمارے اخراج م�ی کیم یک پیش رفت کو ٹریک کر�ن ےس ہم�ی اس ہدف تک پہنچ�ن م�ی مدد مےل یک

فضلے میں کمی ، آرگینک کمپوسٹنگ اور ری سائیکلنگ جارحانہ انداز میں ایک نیا صفر ضائع کرنے 
کا مقصد حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے جب نئی آسٹن ریسورس ریکوری زیرو ویسٹ پالن کو 

قبول کیا جاتا ہے۔
اک  ن کو آگایہ مہمات ےک ذریےع بااختیار بنانا ، ایکو ہبس کو اش�ت شہر ےک زیرو ویسٹ ہدف تک پہنچ�ن کا مطلب �ہ کہ کمیون�ٹ ےک اراک�ی

اور مرمت ، تربیت اور افرادی قوت ےک تر�ت ےک مواقع ، مایل مراعات ، اور بلک پک اپ پروگراموں اور پالیسیوں کو اپ ڈیٹ کرنا۔ ان 
۔

گ
ورت ہویک وریات کو سپورٹ اور ترجیح دی�ن یک �ن ن یک �ن ن کمیونٹ�ی کوششوں کو کم آمد�ن وایل کمیونٹیوں ، نوجوانوں اور رنگ�ی

ن کا س�ٹ سوسڈ رہائیسش فضےل یک خصوصیت کا مطالعہ *ماخذ: سال 2015 کا آس�ٹ
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اثر

ن شہر م�ی اور اس ےک  اگر اس سیکشن م�ی بیان کردہ تمام سفارشات پر عمل درآمد کیا جاتا �ہ تو، آس�ٹ
۔ س پاس موجود قدر�ت نظام شہر ےک کل کاربن ےک اخراج کا مزید 5% فیصد حصہ جذب کر سکتا �ہ

ٓ
ا
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قدرتی نظام
ن اور جانور شامل ہ�ی جو ہمارے  ، ارضیات، موسم ےک پی�ٹ ، ہائیڈرولو�ب ۔ اس م�ی پودے، م�ٹ قدر�ت نظام ہمارے چاروں طرف موجود ہ�ی

۔ قدر�ت نظام فضا ےس کاربن کو ہٹا�ن کا اہم کام بیھ انجام  ماحولیا�ت نظام یک مجمویع صحت کو یقی�ن بنا�ن ےک ل�ی آپس م�ی منسلک ہ�ی
۔ ہمارے   ےک فوائد ٓافر کر�ت ہ�ی

گ
۔ وہ ہمارے باشندوں ےک ل�ی متعدد صحت اور معیار زندیک یشن کہا جاتا �ہ ، جےس کاربن سیکوس�ٹ دی�ت ہ�ی

قدر�ت نظاموں یک حفاظت کرنا اور انہ�ی محفوظ رکھنا دراصل ہماری کمیون�ٹ یک صحت، معاش اور ثقافت م�ی سمایہ کاری کر�ن ےک 
۔ ادف �ہ م�ت

قدرتی زمینوں پر کاربن پول کے 20،000 اضافی ایکڑ محفوظ ہیں ، اور تمام قدرتی عالقوں کو استحکام پر فوکس کے ساتھ 

منظم کیا جاتا ہے۔ 
۔ تاہم ، یہ عال�ت  ین صالحیت دکھا�ت ہ�ی جب مناسب طری�ت ےس انتظام کیا جا�ئ تو ، قدر�ت زمین�ی ماحول ےس کاربن کو ہٹا�ن یک بہ�ت

۔ ماحولیا�ت اثرات جیےس گریم ، خشک سایل  پریشان ہو�ن پر زیادہ کاربن چھوڑ سک�ت ہ�ی ، کاربن سنک ےک بجا�ئ کاربن کا ذریعہ بن جا�ت ہ�ی
، سیالب اور جنگل یک آگ ےک مقابلہ م�ی قدر�ت زمینوں کو محفوظ رکھنا اور ان کا انتظام کرنا چاہ�ی ، جبکہ یہ بیھ یقی�ن بنانا �ہ کہ تمام 

باشندوں تک رسا�ئ ہو ، ان کا استقبال محسوس ہو ، اور ان قدر�ت جگہوں ےک فوائد حاصل کریں۔

پانچ کاؤنٹی کے عالقے میں 500،000 ایکڑ کاشتکاری قانونی تحفظ یا دوبارہ پیدا ہونے 
والے زراعت کے پروگراموں کے ذریعے محفوظ ہے۔

جب پائیدار یا دوبارہ پیدا ہو�ن وایل کاشتکاری ےک طریقوں ےک ذریےع انتظام کیا جاتا �ہ تو ، کام کر�ن وایل زمین�ی کاربن قبےصن یک بڑی 
۔ تاہم ، پرائم فارم لینڈ اک�ث تر�ت ےک ل�ی پرائم لینڈ ہوتا �ہ ، اس کا مطلب �ہ کہ بہت ےس چھو�ٹ پیما�ن ےک فارم  صالحیت ظاہر کر�ت ہ�ی
۔ کھی�ت باڑی کو تر�ت ےس بچانا ، پائیدار کاشتکاری ےک طریقوں یک حوصلہ افزا�ئ کرنا ، اور چھو�ٹ پیما�ن پر  بڑے دباؤ کا سامنا کر ر�ہ ہ�ی

۔
گ

مدد فراہم کرنا ، مقایم کسان اس مقصد ےک حصول ےک ل�ی اہم ہوں ےک

ٹری کینوپی )درخت کی چھاؤں( کو مساوی طور پر بڑھانے پر توجہ کے ساتھ ہی، سال 
2050 تک شہر بھر میں کم از کم 50% ٹری کینوپی کا َکور حاصل کر لیا جائے گا۔

ی کا احاطہ فضا ےس کاربن پکڑتا �ہ ، سایہ فراہم کرتا �ہ ، گریم ےک جزیرے کا اثر کم کرتا �ہ ، اور  شہری درخت اور درخت یک چھ�ت
۔ تاہم ، قدر�ت زمینوں یک طرح ، موسمیا�ت تبدییل یک وجہ ےس درختوں کو بہت ےس   کو بہ�ت بناتا �ہ

گ
ہوا ےک معیار ، صحت اور معیار زندیک

۔ ہم�ی اپ�ن موجودہ درختوں یک حفاظت کر�ن چاہ�ی ، زیادہ ےس زیادہ درخت لگا�ن ےک مواقع یک نشاندیہ کر�ن چاہ�ی ،  خطرات کا سامنا �ہ
۔ اور اپ�ن شہری جنگل یک طویل مد�ت صحت اور لچک فراہم کر�ن چاہ�ی

تمام شہر کی ملکیت والی زمینیں ایک مینجمنٹ پالن کے تحت شامل ہیں جس کے نتیجے 
میں غیر جانبدار یا منفی کاربن کے اخراج ہوتے ہیں اور کمیونٹی کے فوائد زیادہ سے 

زیادہ ہوتے ہیں۔
، انتہا�ئ درجہ  ن جگہوں تک رسا�ئ فراہم کر�ت ہ�ی ۔ وہ کمیون�ٹ کو س�ب وری فوائد فراہم کر�ت ہ�ی عوایم زمین�ی ہمارے باشندوں کو ک�ئ �ن

۔ اس مقصد تک پہنچ�ن ےک ل�ی ہم�ی مزید   ےس وابسطہ بہت ےس فوائد ٓافر کر�ت ہ�ی
گ

، اور صحت اور معیار زندیک حرارت کو کم کر�ت ہ�ی
۔ قدر�ت عالقوں ےک حصول اور ان کا انتظام کر�ن اور عوایم زمینوں پر کمیون�ٹ یک سپرس�ت کو فروغ دی�ن پر توجہ دی�ن چاہ�ی
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ن کو نیٹ زیرو بنا�ن  .م�ی آس�ٹ
م�ی مدد کر ریہ ہوں۔

آئیڈیا آئیڈیا آئیڈیا

منظم کرنا
محےل ےک

دیواروں یک پینٹنگ بنانا

صفا�ئ کا پروگرام

 مجھے  
 تخلی�ت بننا 
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ن کو  م�ی کمیونٹ�ی
خوبصورت بنا�ت 

ہوں
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یڈ
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کمیون�ٹ ےک 
گارڈن بنانا
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اس ےک بعد کیا �ہ
۔ یہ پالن �ف اتنا  ، لیکن ہم یہ سب اکیےل نہ�ی کر سک�ت شہر یک حکومت ہمارے آب و ہوا ےک اہداف کو پورا کر�ن ےک ل�ی بہت کچھ کر سک�ت �ہ

۔ اس پالن کو عمیل  یہ کامیاب ہوگا جتنا پوری کمیون�ٹ یک جانب ےس اس ےک ل�ی عزم کا مظاہرہ ہوتا �ہ اور جتنا وہ اس پر عمل درٓامد کر�ت ہ�ی
 جس ےک تحت مشمویل اور مساوی کمیون�ٹ یک شمولیت کو یقی�ن بنا�ن 

گ
ورت ہویک ، ہم�ی ایک نمائندہ پارٹ�ن اتحاد بنا�ن یک �ن جامہ پہنا�ن ےک ل�ی

۔ ن ےک کالئمیٹ ایکوی�ٹ پالن م�ی بیان کردہ اہداف کو پورا کر�ن ےک ل�ی حکمت عمیل بنا�ئ جا�ئ اور آس�ٹ

آپ کس طرح مدد کر سک�ت ہ�ی
! انفرادی اقدامات جیےس پائیدار نقل و حمل ےک ذرائع لینا اور گھر م�ی کم توانا�ئ استعمال کرنا آپ ےک  و بن�ی اپ�ن کمیون�ٹ م�ی ایک نیٹ زیرو ہ�ی
ذا�ت کاربن فوٹ پرنٹ پر سب ےس زیادہ اثر ڈاےل گا۔ اس ےک عالوہ آب و ہوا ےک وہ مسائل جن یک ٓاپ پرواہ کر�ت ہ�ی ُان ےک بارے م�ی بات چیت 

۔ کرنا اور ووٹ ڈال�ن ےک ل�ی حا�ن ہونا تبدییل پیدا کر�ن ےک دوسے اہم طری�ت ہ�ی

.austintexas.gov/climateplan ن کالئمیٹ ایکوی�ٹ پالن کو پڑھ�ی اور جملہ اقدامات ےک طریقہ کار ےک بارے م�ی مزید جان�ی مکمل آس�ٹ

 Raasin in the Sun وعات کر�ن ےک ل�ی ’’م�ی �ن مختلف قسم ےک خوبصور�ت ےک منصوبوں یک رسش
کو ایک پلیٹ فارم ےک طور پر بنایا تھا جیےس کمیون�ٹ گارڈن بنانا، کمیون�ٹ ےک صفا�ئ ےک پروگرامز 
کا اہتمام کرنا، دیواروں یک پینٹنگز ، اور رہائیسش اور خایل جگہوں کو بحال کرنا۔ جب م�ی باہیم 

تعاون ےک ساتھ غ�ی استعمال شدہ جگہوں کو کمیون�ٹ ےک استعمال وایل جگہوں م�ی تبدیل کر�ن ےک 
 ، ل�ی کام کرتا ہوں تو م�ی بہت یہ متاثر ہوتا ہوں، یع�ن وہ جگہ�ی جہاں لوگ جمع ہوسک�ت ہ�ی

۔ خوبصور�ت  ن اور منفرد جگہوں ےس لطف اندوز ہو سک�ت ہ�ی ، اور س�ب گاسک�ت ہ�ی
ُ
صحت مند کھانا ا

کہ کام کر�ن ےک ل�ی رضاکاروں کو اکٹھا کر�ن کا مطلب تخلی�ت طور پر مسائل ےس نمٹ�ن ےک  کا مش�ت
۔‘‘ ذریےع مضبوط بندھن قائم کرنا �ہ

-راِسن میِکنتوش

نیٹ-زیرو ہیرو راِسن میِکنتوش
�ت  ۔ م�ش راِسن میِکنتوش ایک اولمپک کھالڑی اور کالج ےک ایتھلیٹ ہ�ی اور وہ غ�ی منافع بخش تنظیم Raasin in the Sun ےک با�ن ہ�ی

ن کو خوبصورت بنا�ن کا کام کر�ت ہ�ی جو رضاکاروں کو  ن پر مشتمل، Raasin in the Sun ایےس منصوبوں ےک ذریےع شہری کمیونٹ�ی آس�ٹ
، اور مضبوط  ، صحت مند کھانا اگا سک�ت ہ�ی ن جگہ�ی بنا�ت ہ�ی جہاں وہ جمع ہوسک�ت ہ�ی اکٹھے ہو�ن یک ترغیب دی�ت ہ�ی اور جو اییس س�ب

۔ بندھن بنا سک�ت ہ�ی
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ایکساتھ مل کر، ہم ایک صحت مند اور ایکساتھ مل کر، ہم ایک صحت مند اور 
مساوی آسٹن کی تعمیر کریں گے۔مساوی آسٹن کی تعمیر کریں گے۔


