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સીટી દ્વારા ટકાઉ વિકાસને પ્રોત્સાહિત કરિા લીધેલાાં પગલાાં 
  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો – બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉન્ન્સલની બધુવાિે, જુન 27ના િોજ થયલે સભામાાં કમમચાિીઓની ભલામણ 

પિ માંજૂિીની મહોિ લગાવી કે તમામ નવી સાઇટ, મસુદ્દા, અન ેબ્લૉક પ્લાન ડવેેલપમેન્ટની અિજીઓએ ઓછામાાં ઓછો 
સીટીની સસ્ટેનેબલ કમ્યનુનટી ડવેેલપમેન્ટ ગાઇડલાઇન્સ દ્વાિા નવનિષ્ટપણે જણાવેલ બ્રૉન્ઝ થ્રેસહોલ્ડ સસ્ટેનેબબબલટી સ્કોિ 

હાાંસલ કિવાનો િહિેે. 

ટકાઉ સમદુાયોના આયોજન અન ેિચના માટે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન એક વ્યાપક અબભગમ અપનાવે છે. સસ્ટેનેબલ 

કમ્યનુનટી ડવેેલપમેન્ટ ગાઇડલાઇન્સ અન ેસસ્ટેનેબબબલટી અસેસમેન્ટ ટલૂ એવા બ ેસાધનો છે જેની િચના નવા નવકાસ 

ઍપ્પ્લકેિનોની પયામવિણીય ટકાઉક્ષમતાની કામગીિી માપવા માટે થઈ છે. 

સસ્ટેનેબલ કમ્યનુનટી ડવેેલપમેન્ટ ગાઇડલાઇન્સ સીટી ડવેેલપમેન્ટ રડઝાઇન ગાઇડલાઇન્સના ભાગરૂપ ેથઈ છે. નવા 
સમદુાયો અન ેમકાનોના નવકાસ અને આયોજનના માગમદિમન માટે ગણુાત્મક પગલા પ્રસ્થાનપત કિે છે જે દુય્યમ અન ે

બ્લૉક આયોજનના મલૂ્યાાંકન અન ેસમીક્ષા, ઉપનવભાજન અન ેસાઇટ આયોજનોનો અનવભાજ્ય ભાગ બને છે. 

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના સસ્ટેનેબલ કમ્યનુનટી ડવેેલપમેન્ટ ગાઇડલાઇન્સ દસ્તાવેજ ઉપિાાંત સીટી ઓફ વૉન અન ેટાઉન 

ઓફ રિચમન્ડ રહલ સાથ ેસાંયકુ્તપણ ેસસ્ટેનેબબબલટી અસેસમેન્ટ ટલૂનો નવકાસ કિવામાાં આવ્યો જેમાાં નવકાસના નવા 
ઍપ્પ્લકેિનોની પયામવિણીય ટકાઉક્ષમતાની કામગીિીનુાં ગણુાાંકન અન ેમલૂ્યાાંકન કિવાના મેરિક્સ અન ેલક્ષ્યો સમાયેલ 

છે. 50 કિતા વધ ુટકાઉક્ષમતાના મેરિક્સ સાથ ેબ્રૅમ્પટનના નવકાસકતામઓ પાસ ેબ્રૅમ્પટનની બ્રૉન્ઝ થ્રેસહોલ્ડ હાાંસલ 

કિવા માટે નવકલ્પોની આખી શ્રેણી છે. નવી જરૂરિયાત બ્રૉન્ઝ થ્રેસહોલ્ડ હાાંસલ કિવા માટે, સાઇત પ્લાન નવકાસ 

ઍપ્પ્લકેિનોએ 35 થી 52 પૉઇન્્સ, મસુદ્દાના પ્લાન્સ 29 થી 39 પૉઇન્્સ અન ેબ્લૉક પ્લાન્સ 30 થી 38 પૉઇન્્સ 

હાાંસલ કિવાના િહિેે. 

બ્રૅમ્પટન 2040 નવઝનની અનતમહત્ત્વપનૂમ થીમ એટલ ેસસ્ટેનેબબબલટી એટલેકે ટકાઉક્ષમતા. નવઝન બ્રૅમ્પટન માટે એક 

આદિમ સમકાલીન પરુાં બનવા માટેનુાં માંચ ઊભુાં કિે છે જે જીવન જીવવાની ગણુવત્તા, ટકાઉક્ષમતા, સ્પધામત્મકતા અન ે

ન્સ્થનતસ્થાપકતા પિ ભાિ આપ ેછે અન ેભનવષ્ય માટેની રદિા સચૂવે છે. 2040 તિફ જતાાં, લોકો પિ, આપણા ગ્રહ પિ 

અને નફા પિ લાાંબા ગાળાના પ્રભાવન ેધ્યાન પિ લ ેએવા સાંકલનાત્મક આયોજન અન ેનવકાસ માિફત સીટી 
ટકાઉક્ષમતા અન ેન્સ્થનતસ્થાપકતાને અગ્રતા આપિ.ે 



 

 

ટકાઉક્ષમતા પિ વધ ુમારહતી માટે અને બ્રૅમ્પટન નવઝન 2040 વાાંચવા માટે અહીં મલુાકાત 
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ક્િોટ: 

નવકાસના ઍપ્પ્લકેિનો માટે ટકાઉક્ષમતા એટલેકે સસ્ટેનેબબબલટીના લઘતુ્તમ સ્કોિ હાાંસલ કિવાની જરૂરિયાત િાખી સીટી 
વધનેુ વધ ુટકાઉક્ષમ નવકાસ માટે માગમ બનાવે છે. અમન ેઆત્મનવશ્વાસ છે કે સમદુાય આપણા સ્થાનનક પયામવિણને 
મદદરૂપ થવા માટે આ તકનો સાંપણૂમ લાભ લેિ ેઅન ેબ્રૅમ્પટન વધનેુ વધ ુપયામવિણીય િીતે જવાબદાા્િ િહી નવકાસ 

સાધિ ેઅવી અમ ેઆિા િાખીએ છીએ."  

-       મેયિ બલન્ડા જેફ્રી 
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બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તયૈાર સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અન ેિૈવિધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોિશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેિૈવવિક થતરે અમારી સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્્ટનન ેઆગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ 

ધરાિત ું શિેર બન ેજે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 
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