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ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨ ੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਧਮਲੀ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਧਸਟੀ ਹਾਲ ਧਵੱਚ ਵਾਿੇ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ LEED ਗੋਲਡ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ (LEED Gold Certification) ਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤਾ, ਜੋ ਧਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਿੀ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸਹ ਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ, ਧਸਧਵਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤ ੇ

ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਰੋਧਵੰਸ਼ੀਅਲ ਓਫੈਂਧਸਜ਼ ਕੋਰਟ (ਸ ਬਾਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ) ਨ ੰ BOMA BEST (ਬੋਮਾ ਬੈਸਟ) ਧਸਲਵਰ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਧਮਧਲਆ ਸੀ।  
 
LEED®ਗਲੋਡ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ 

“LEED” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈLeadership in Energy and Environmental Design (ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਿੀ ਧਡਜ਼ਾਈਨ ਧਵੱਚ ਅਗਵਾਈ)। ਇਹ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨ ੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਰਣਾਲੀ ਹ ੈਜੋ ਧਟਕਾਊ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਧਡਜ਼ਾਈਨ, ਧਨਰਮਾਣ 

ਅਤ ੇਸੰਚਾਲਨ ਨ ੰ ਦਰਜੇ ਧਦੰਦੀ ਹੈ।  
 
ਧਸਟੀ ਹਾਲ ਧਵੱਚ ਵਾਿੇ ਅਤ ੇਵੈਸਟ ਟਾਵਰ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਿੀ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬਗੀਚ ੇਬਣਾਉਣੇ, ਧਜਸ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨ ੰ ਰੋਧਕਆ ਅਤ ੇਦੁਬਾਰਾ ਵਰਧਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ 

• ਸਾਈਕਲ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ, ਇਲੈਕਧਟਰਕ ਕਾਰ ਚਾਰਜਰ ਅਤ ੇਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਪ ਲ ਪਾਰਧਕੰਗ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਅਧਜਹੇ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤ ੇਪਰੋਤਸਾਧਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਧਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਥੋੜ੍੍ਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹ ੈ

• ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਧਹੱਸਾ 40-50 ਪਰਧਤਸ਼ਤ ਕੱਚ ਦਾ ਬਧਣਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨ ੰ ਵਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤ ੇਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤ ੇਗਰਮ ਕਰਨ 

ਦੀਆ ਂਲਾਗਤਾਂ ਨ ੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ 

 
BOMA BEST® ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ 

BOMA BEST (Building Environmental Standards) (ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਿੀ ਧਮਆਰ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਿੀ 

ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਧਡਅਨ ਉਦਯੋਧਗਕ ਧਮਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਧਬਲਧਡੰਗ ਓਨਰਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਐਸੋਧਸਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕਾਂ ਅਤ ੇਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਧਸਏਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਜਦਧਕ LEED ਪਰੋਗਰਾਮ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹ,ੈ BOMA BEST ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ ੈਧਕ ਮੌਜ ਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ 

ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ, ਕ ੜ੍ੇ ਅਤੇ ਹੀਧਟੰਗ ਅਤੇ ਕ ਧਲੰਗ ਧਸਸਟਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਧਵੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਧਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਧਖਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰੋਧਵੰਸ਼ੀਅਲ ਓਫੈਂਧਸਜ਼ ਕੋਰਟ (ਸ ਬਾਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ) ਅਤੇ ਧਸਧਵਕ ਸੈਂਟਰ ਦੋਵਾਂ ਨ ੰ 2016 ਧਵੱਚ ਧਸਲਵਰ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਧਮਧਲਆ। ਇਹਨਾਂ 

ਫੈਸੀਧਲਟੀਜ ਧਵਖੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੁਿਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਿੀ ਧਵਿੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਆਪਣੇ 

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨ ੰ ਧਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕ ੜ੍ੇ ਨ ੰ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ 

ਸਨ, ਇੱਕ ਕ ੜ੍ੇ ਦਾ ਆਧਡਟ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਧਵੱਚ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਧਚੰਨ੍, ਕਾਗਜ਼ੀ ਟਾਵਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈਂਡ ਡਰ ਾਇਰ, ਅਤ ੇਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਰੀਸਾਇਕਧਲੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰ  

ਕੀਤ ੇਗਏ।  
 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਧਸਟੀ ਹਾਲ ਨ ੰ 2014 ਧਵੱਚ BOMA BEST ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਧਮਧਲਆ।  

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਿੀ ਪਧਹਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਧਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਧਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਧਵਧਵਿ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਧਸੱਿ ਹੈ ਜ ੋ89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਧਪਛੋਕੜ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਪਰਦਰਧਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਧਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਧਲਆਂ ਨ ੰ ਧਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਧਵਿੀਆਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਿੁਧਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਿ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ 

ਧਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਧਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਧਵੱਚ ਖੋਧਲ੍ਆ ਧਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਧਸਧਵਕ ਹੋਸਧਪਟਲ, ਧਵਧਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਧਸਸਟਮ ਦਾ ਧਹੱਸਾ ਹੈ, ਜ ੋਧਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਧਮਉਧਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਧਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 

ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨ ੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਸਪੰਰਕ 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਧਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਧਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 
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