
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਰਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਿ ੇਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ LEED® ਗਲੋਡ ਸਰਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (6 ਮਈ, 2019) – ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਿਾਰ ਰਿਰ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਰਟਕਾਊ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਰਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਿ ੇਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ (ਡਬ੍ਲਯ .ਪੀ.ਓ.ਸੀ.) (Williams Parkway Operations Centre) (WPOC) ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਰੀਨ 

ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਕਾਉਂਰਸਲ (Canada Green Building Council) ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਨਿਾਇਰਲਮੈਂਟਲ ਰਡਜਾਈਨ (Energy and Environmental 

Design) (LEED®) ਰਿੱਚ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 

ਡਬ੍ਲਯ .ਪੀ.ਓ.ਸੀ. ਇੱਕ ਦ-ੋਮੰਜਲਾ, 3,700-ਸਕਿੇਅਰ-ਮੀਟਰ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਿ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਕਰਨ 

ਲਈ ਛੱਤ, ਗਰੀਨ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸਟਾਿ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਾਰਰਕੰਗ ਹੈ। ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ LEED® 

ਸਰਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ:  

 

 ਸਾਈਟ ਤ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਰਿੱਚ ਕਮੀ (ਰਜਿੇਂ ਘੱਟ ਪਰਿਾਹ ਿਾਲੀਆਂ ਟ ਟੀਆਂ ਿਰਤਣਾ, ਕੋਈ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਰਸੰਜਾਈ ਰਸਸਟਮ ਨਹੀਂ) 
 ਤ ਿਾਨ ਦ ੇਪਾਣੀ ਦ ੇਰਸਸਟਮ ਦ ੇਰੁਕਣ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਿਾਨ ਦ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਲਈ ਤਲਾਬ੍  

 ਛੱਤ ਤ ੇਪਾਉਣ ਿਾਲਾ ਸਮਾਨ, ਜੋ ਤਾਪ ਆਈਲੈਂਡ ਅਸਰ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱੁਪ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 

 ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਰਜਓਥਰਮਲ ਹੀਟ ਪੰਪ ਰਸਸਟਮ 

 ਸਾਈਕਲ ਰੈਕ ਅਤੇ ਰਤੰਨ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਿਾਹਨ ਚਾਰਰਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਕਲਰਪਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਹਯੋਗ 

 ਸਬ੍ਜੀਆਂ ਦ ੇਗਾਰਡਨ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੀਨ ਛੱਤ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਤਾਪ ਆਈਲੈਂਡ ਅਸਰ ਅਤੇ ਕ ਰਲੰਗ ਲੋਡ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 ਕੁਦਰਤੀ ਬ੍ਣਾਈ ਲੈਂਡਸਕੇਰਪੰਗ, ਰਸੰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

  

LEED® ਸਰਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨ ਰਡਜਾਈਨ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਰਿੱਚ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਦੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਥਰਤਾ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨ ੰ  LEED® ਸਰਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਰਿੱਚ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਰਜਿੇਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, 

ਪਾਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ, ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸੀਲੇ, ਨਿੀਨਤਾ ਆਰਦ। ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ,ੇ ਰਿਰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਚਾਰ 

LEED® ਰੇਰਟੰਗ ਪੱਧਰਾਂ: ਸਰਟੀਿਾਇਡ, ਰਸਲਿਰ, ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਬ੍ਲਯ .ਪੀ.ਓ.ਸੀ. ਪਰੋਜੈਕਟ 60 ਅੰਕ ਹਾਸਲ 

ਕਰਕੇ ਗੋਲਡ ਰੇਰਟੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ 2015 ਰਿੱਚ ਪ ਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।  
 

ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2007 ਤੋਂ LEED® ਸਰਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨ ਦ ੇਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਿੀ LEED® ਗੋਲਡ ਸਰਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ:  
  

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 212 (Brampton Fire Station 212)  

 ਰਸਟੀ ਹਾਲ ਿਾਧਾ ਅਤੇ ਿੈਸਟ ਟਾਿਰ (City Hall addition and West Tower)  

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 211 (Brampton Fire Station 211) ਅਤੇ ਪੀਲ ਪੈਰਾਮੈਰਡਕ ਸੈਂਟਰ (Peel Paramedic Centre)  

 ਗੋਰ ਮੋਡੋਜ ਕਰਮਉਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Gore Meadows Community Centre & Library)  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੇ ਪਰੋਜੈਕਟ LEED® ਸਟੈਂਡਰਡਾਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਅਤੇ ਰਨਰਰਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਰਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:  

 

 ਸਪਰਰੰਗਡੇਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Springdale Library)  

 ਡਬ੍ਲਯ .ਪੀ.ਓ.ਸੀ. ਿੇਜ 2 (WPOC Phase 2)  

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ (Brampton Apparatus & Maintenance Building)  

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 204 ਿਾਧਾ (Brampton Fire Station 204 Addition)  

 

ਹਿਾਲਾ 
 

“ਇਸ ਟਰਮ ਦ ੇਕਾਉਂਰਸਲ ਦ ੇਰਨਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ (Green City) ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੱਧ 

ਸਰਥਰ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਨ ਰਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ LEED® ਅਤੇ ਸਰਥਰਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ।” 
 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਿਲ ਹੋਿੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 

 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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