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ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ ਸਟਕਾਊ ਯਜੋਨਾਬ੍ੂੰਦੀ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਵਾਿਤੇ ਿਨਮਾਸਨਤ ਕੀਤਾ ਸਿਆ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸਿਹਤਮੂੰਦ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਸਦਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਸਹਲਕਦਮੀ ਦੇ ਿਦਕਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਅਤ ੇਇਿਦ ੇਿਾਂਝੀਵਾਲਾਂ 

ਨ ੂੰ ਅਮੈਸਰਕਨ ਪ੍ਲਾਸਨੂੰਿ ਐਿੋਸਿਏਸ਼ਨ (APA) ਤੋਂ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਸਮਸਲਆ ਹੈ। 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (City of Brampton), ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੋਨ (City of Vaughan) ਅਤ ੇਟਾਉਨ ਆਫ ਸਰਚਮੂੰਡ ਸਹਲ (Town of Richmond 

Hill) ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਿਸਹਯੋਿ, Measuring the Sustainability Performance of New Development (ਨਵੇਂ ਸਵਕਾਿ ਦੇ ਸਟਕਾਊ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨ ੂੰ ਮਾਪ੍ਣਾ) ਨ ੂੰ ਸਬ੍ਹਤਰੀਨ ਨੀਤੀ, ਕਾਨ ੂੰਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਟਕਾਊਯੋਿਤਾ ਸਵੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਵਾਿਤੇ ਿੂੰਿਠਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਸਮਸਲਆ। 

 

ਸਟਕਾਊ ਸਵਕਾਿ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨ ੂੰ ਪ੍ਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਤੂੰਨ ਸਮਊਸਨਸਿਪ੍ਲਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬ੍ੂੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਸਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਿਤੇ 

ਮਾਪ੍ਦੂੰਡਾਂ ਅਤ ੇਟੀਸਚਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿਮ ਹ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਸਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨ ੂੰ ਮਾਪ੍ਣਾ ਹੁਣ ਸਿਟੀ 

ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬ੍ੂੰਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਕੋਲ ਸਕਿੇ ਸਵਕਾਿ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਸਬ੍ਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ ਆਪ੍ਣੀ 

ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਟਕਾਊਯੋਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਿਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟ ਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਤ ਪ੍ਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬ੍ਨੈਕਾਰ ਦੇ ਿੁਣਾਂ ਨ ੂੰ ਮਾਪ੍ਦਾ ਹ,ੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਤੁਰਨਯੋਿਤਾ, ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਬ੍ਚਤ, ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ ਦਾ 

ਸਮਸ਼ਰਣ। 
 
ਮਾਪ੍ਦੂੰਡਾਂ ਦਾ ਮਕਿਦ ਦ ਜੀਆਂ ਿ ਬ੍ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਉਸਨਸਿਪ੍ਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ ਰਕ ਬ੍ਣਨਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ 

ਸਬ੍ਲਸਡੂੰਿ ਕੋਡ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਕਾਨ ੂੰਨ) ਅਤ ੇਿਰੋਥ ਪ੍ਲਾਨ (ਵਾਧੇ ਬ੍ਾਰੇ ਯੋਜਨਾ), ਸ਼ਸਹਰੀ ਸਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤ ੇਸਿਹਤਮੂੰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਾਰੇ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ੀਲ 

ਦੀ ਜਲਵਾਯ  ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿਰ ੋਿਰੀਨ (Grow Green) ਮਾਿਟਰ ਯੋਜਨਾ।  
 
ਇਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨ ੂੰ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਲਾਨਰ ਇੂੰਿਸਟਸਚਊਟ (Ontario Professional Planners Institute) ਤੋਂ 2014 ਯੋਜਨਾਬ੍ੂੰਦੀ 

ਸਵੱਚ ਉੱਤਮਤਾ (Excellence in Planning) ਅਵਾਰਡ ਸਮਸਲਆ ਿੀ।  
 

APA ਦਾ ਸਟਕਾਊਯੋਿਤਾ ਸਵੱਚ ਉੱਤਮਤਾ (Excellence in Sustainability) ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਸਵਅਕਤੀਆਂ, ਅਤ ੇ

ਿੂੰਿਠਨਾਂ ਨ ੂੰ ਿਨਮਾਸਨਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਸਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਕੂੰਮ ਸਿਹਤਮੂੰਦ ਅਤੇ ਸਟਕਾਊ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਿਮਰਸਪ੍ਤ ਹੈ। 
 
ਹਵਾਲਾ 

“ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬ੍ੂੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਿਾਡੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤ ੇਭਲਾਈ ਸਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਸਲਆਉਣ ਸਵੱਚ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦੀ ਸਟਕਾਊਯੋਿਤਾ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ 

ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਬ੍ਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਬ੍ਣ ਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਿਹਤਮੂੰਦ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬ੍ੂੰਦੀ ਅਤੇ ਸਡਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਆਪ੍ਕ 

ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਮੈਨ ੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹ ੈਸਕ APA ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਅਤ ੇਇਿਦੇ ਿਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਤਰੱਕੀ ਨ ੂੰ ਪ੍ਛਾਸਣਆ ਹੈ। 

ਐਲੇਨ ਮ ਰ (Elaine Moore), ਪ੍ਲਾਸਨੂੰਿ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਤ ੇਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ 
 
ਿਬ੍ੂੰਧਤ ਕੜੀਆ ਂ

www.brampton.ca/measuring-sustainability    
 

 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੱਿੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜ ੋ89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋ੍ਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਲੀ ਸਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸਸ਼ਤ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ੂੰ ਸਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਿਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ 

ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵੱਚ ਖੋਸਲ੍ਆ ਸਿਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਿਸਵਕ ਹੋਿਸਪ੍ਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਸਹੱਿਾ ਹੈ, ਜ ੋਸਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ 

ਵੱਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨ ੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਿੂੰਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਿਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/measuring-sustainability
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

