
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

 

વવવિયમ્સ પાર્કવ ેઓપિસેન્સ સને્ટિ (Williams Parkway Operations Centre)ન ેમળ ેછે િીડ®ગોલ્ડ 

સર્ટકરિર્શેન (LEED® Gold Certification) 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (06 મે 2019) – િિી એર્ વખત સીટી ઑિ બ્રૅમ્્ટનને તેના પયાકવિણીય િીતે ટર્ાઉ મર્ાનો માટે સન્માવનત 

ર્િવામાાં આવયયાં છે. કનેેડા ગ્રીન બિલ્ડિંગ કાઉબન્િલ (Canada Green Building Council) પાિેથી બિબલયમ્િ પાકકિ ેઓપિિેન્િ 

િેન્ટિ (The Williams Parkway Operations Centre )(WPOC) દ્િાિા લીડિબિપ ઇન એનર્જક એન્ડ ઇન્િાયિમેન્ટલ 

રડઝાઇન (Leadership in Energy and Environmental Design) (લીડ (LEED)®) ગોલ્ડ સર્ટકરિર્ેશન (Gold 

certification)  હાિંિલ કિિામાિં આવયયિં છે.  

 

WPOC િ ેમાળનયિં 3,700 ચોિિ-મીટિ કે્ષત્રફળ ધિાિતયિં બગીચો, અન ેઇિેન્ટ ટેિેિ, હરિયાળી જગ્યાઓ, અન ેકમકચાિી તેમજ 

િાિકજબનક પાર્કિંગ િાથેનયિં િહીિટી ભિન છે. તેન ેલીડ (LEED) િર્ટકરફકેિન મેળિિા માટે જિાિદાિ કેટલાક પયાકિિણીય મયદ્દાઓ 

નીચ ેમયજિ છે:  

 

 ઓન સાઇટ જિ વપિાશમાાં ઘટાડો (દા.ત. લો ફ્લો રફક્િચિનો ઉપયોગ કિીને, કોઇ લેન્ડસ્કેપ લિિંચાઇ પ્રણાલી બિના)   

 સ્ટોમક વોટિ વસસ્ટમમાાં િનઓિ ઘટાડવા માટે સ્ટોમક વોટિ મેનેજમેન્ટ તળાવ બાાંધવામાાં આવયયાં  

 હીટ આઇિેન્ડ ઇિેક્ટ ઘટાડવા માટે એવી રૂફિાંગ સામગ્રીનો ઉપયોગ થયો જે સૂયકપ્રર્ાશન ેપ્રવતબબાંવબત ર્િ ે  

 વબબલ્ડાંગ ઓટોમેશન સાથે વજઓથમકિ હીટ પમ્પ વસસ્ટમ 

 વવવ-ચક્રી િાયકલના સ્ટેન્ડ અન ેત્રણ ઇલેબક્િક િાહન ચાર્જિંગ સ્ટેિનો આપીને િૈકબ્પક પરિિહન માટે િહાયતા  

 શાર્ભાજીની વાળી સાથેની હરિયાળી છત જે હીટ આઇિેન્ડ ઇિકે્ટ અને શીત ર્િવાનયાં ભાિણ એટિે ર્ે ર્ૂબિાંગ િોડ ઘટાડે  

 સાહવજર્ િેન્ડસ્ર્ેબપાંગ જે બસાંચાઇની જરૂરિયાત દૂિ ર્િ ેઅન ેજેન ેપરિણામ ેજળનો વપિાશ ઘટાડ ે 

  

િીડ (LEED)® સર્ટકરિર્ેશન મર્ાનના િચનાત્મર્, િાિંધકામલક્ષી અન ેપ્રચાલનના ઉત્કૃષ્ટ પયાકિિણીય ટકાઉપણાિંન ેિન્માબનત કિ ેછે. 

લીડ (LEED)® સર્ટકરિર્ેશન મળેવવા માટે પરિયોજનાઓએ  એર્ ર્િતા વધય વગોમાાં પોઇન્ટ ર્માવવા પડ ેછે, જેમ કે, ઠકેાણિં અને 

પરિિહન, જળ કાયકક્ષમતા, ઊર્જક અન ેિાતાિિણ, િામગ્રી અને િિંિાધનો, નિક્પનાઓ અને િીજયિં  ઘણિંિધયિં. કેટલા પોઇન્ટ કમાયા 

તેની િિંખ્યાન ેઆધાિ ેપ્રોજેક્ટ પછી ચાિ પૈકી એક લીડ (LEED)® િેફટાંગ સ્તિ પ્રા્ત ર્િે છે: િર્ટકફાઇડ બિ્િિ, ગો્ડ અથિા 

પ્લેરટનમ. WPOC પ્રોજેક્ટ જે 2015માિં પૂણક થયો તેન ે60 પોઇન્ટ મળયાિં હતાિં જેથી ગો્ડ િેટટિંગ માટે લાયક ગણાયયિં.   

 

સીટી ઑિ બ્રૅમ્્ટન િીડ (LEED)®  સર્ટકરિર્ેશન મળેવવા 2007ની િાલથી કોબિિ કિતયિં આવયયિં છએ. નીચે આપેિ પ્રોજેક્ટ વવાિા 

પણ િીડ (LEED)® ગોલ્ડ સર્ટકરિર્ેશન હાાંસિ ર્િવામાાં આવયયાં છે:  

  

 બ્રૅમ્્ટન િાયિ સ્ટેશન 212  



 

 

 સીટી હોિ ઉમેિો અને વેસ્ટ ટાવિ  

 બ્રૅમ્્ટન િાયિ સ્ટેશન 211 અન ેપીલ પેિામેરડક િેન્ટિ  

 ગોિ મેડોઝ ર્મ્યયવનટી સેંટિ (Gore Meadows Community Centre) અન ેલાયબ્રેિી  

 

નીચે આપેિ પ્રોજેક્ટની િચના અને બાાંધર્ામ િીડ(LEED)®  માનકો અનયિાિ થયા છે અન ેઅિંબતમ પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત કિિાની તૈયાિીમાિં 

છે:  

 

 બસ્પ્રાંગડેિ િાયબ્રિેી (Springdale Library)  

 WPOC તિક્કો 2  

 બ્રૅમ્્ટન એપિેટસ એન્ડ મેન્ટેનન્સ વબબલ્ડાંગ (Brampton Apparatus & Maintenance Building)  

 બ્રૅમ્્ટન િાયિ સ્ટેશન 204 ઉમિેો  

 

ક્વોટ 

 

"આ િત્રમાિં કાઉબન્િલના રદિાિૂચનો પૈકી એક એટલે ગ્રીન િીટી િનાિિયિં. એવમશનો ઘટાડવા માટે અને બ્રૅમ્પટનને વધય ટર્ાઉ શહેિ 

બનાવવા માટે અમ ેનીચે આપેિ અન્ય ટર્ાઉ  િીડ (LEED)® વસવધાાંતોને વળગી િહેવા પ્રવતબવધ છીએ.” 

 

- મેયિ પેરિર્ બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 
-30- 

 

કનૅડેાના િૌથી ઝડપી બિકાિ કિતા િહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાિં 650,000 લોકો િિ ેછે અન ેતમાિં 70,000 વયાપાિો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદક છે લોકો. 

અમન ેઊર્જક મળ ેછે અમાિા બિબિધ િમાજોમાિંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકષણનયિં કેન્ર છીએ અન ેઅમ ેતકબનકી અન ેપયાકિિણીય નબિનતા તિફ દોિી જતા પ્રિાિનયિં નેતતૃ્િ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એિા બનિોગી િહેિના બિકાિ માટે છે જે િયિબક્ષત, ટકાઉ અન ેિફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપિ 

જોડાિ. અહીં િધય ર્જણકાિી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

વમરડયા સાંપર્ક: 

મોવનર્ા દયગ્ગિ  

ર્ોઓર્ડકનેટિ, વમરડયા એન્ડ ર્મ્યયવનટી એંગેજમેન્ટ  

વયૂહાત્મર્ સાંવાદ   

સીટી ઓિ બ્રૅમ્્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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