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 کی خدمات کا اعتراف( City of Bramptonپائیدار منصوبہ بندی میں بہترین کارکردگی پر سٹی آف برامپٹن )

 

( اور City of Bramptonکی وجہ سے سٹی آف برامپٹن )کوششوں برامپٹن اونٹاریو: صحت مند معاشرے کو فروغ دینے پر مبنی 

( کی طرف سے اعلٰی American Planning Associationیعنی امریکن پالننگ ایسوسی ایشن ) APAاس کے پارٹنرز کو 

 کارکردگی کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔

 

 Measuring the Sustainability Performance of Newمیژرنگ دی سسٹینیبلیٹی پرفارمنس آف نیو ڈویلپمنٹ )

Development) جو کہ  کو( سٹی آف برامپٹنCity of Brampton( سٹی آف وان ،)City of Vaughan اور ٹاؤن آف رچمنڈ ہل )

(Town of Richmond Hill کا ایک مشترکہ منصوبہ ہے، پائیداری کے لحظ سے بہترین پالیسی، قانون یا منصونے کے لیے )

 اعلٰی کارکردگی کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔

 

جھتے ہوئے ان تینوں میونسپیلیٹیز نے اپنی منصوبہ بندی کے عمل میں استعمال کے لیے منفرد قسم پائیدار ترقی کی اہمیت کو سم

 ۔کام کیا ہےمل کر کے لیے کے پیمائشی معیار اور اہداف وضع کرنے 

 

منصوبہ بندی کے عمل کا جزو الینفک ہے۔  ی( کCity of Bramptonماحول کے حساب سے کارکردگی اب سٹی آف برامپٹن )

کے نام ڈویلپمنٹ کی کوئی بھی درخواست دیتے وقت درخواست دہندہ کے لیے آن الئن پروگرام کو استعمال کر کے اپنی  سٹی

درخواست کے لیے ماحولیاتی پائیداری کے سکور کا حساب لگانا ضروری ہے۔ اس پروگرام میں مختلف سواالت پوچھ کر کسی بھی 

، توانائی اور پانی کے بچاؤ اور دیگر خصائص کی معروضی طور پر جانچ کی درخواست کے مختلف پہلؤوں جیسا کہ عمل پذیری

 جاتی ہے۔

 

( اور Building Codeجیسا کہ اونٹاریو کے بلڈنگ کوڈ ) و ضوابط دیگر صوبائی اور بلدیاتی شرائطکا مقصد ان پیمائشی معیارات 

 urban design and healthy communityڈ الئنز )(، اربن ڈیزائن اینڈ ہیلتھی کمیونیٹیز گائیGrowth Planگروتھ پالن )

guidelines( آب و ہوا کی تبدیلی کے متعلق پیل کی حکمت عملی یعنی کالئی میٹ چینج سٹریٹیجی ،)climate change strategy )

 ( کے ماحولیاتی ماسٹر پالن کی تکمیل اور تائید ہے۔Grow Greenبرامپٹن کے گرو گرین )

 

( Ontario Professional Planners Instituteمیں اونٹاریو پروفیشنل پالنرز انسٹی ٹیوٹ ) 2014ے پہلے اس پراجیکٹ کو اس س

 ( کا ایوارڈ مال تھا۔Excellence in Planningکی طرف سے منصوبہ بندی میں حسن کارکردگی یعنی ایکسیلنس ان پالننگ )

 

APA ارڈز ان پراجیکٹس، منصوبوں، پالیسیز، افراد اور اداروں کی کی طرف سے دیے گئے پائیداری میں حسن کارکردگی کے ایو

 ہے۔ہوتا فروغ  اعزت افزائی کے لیے ہوتے ہیں جن کے کام کا مقصد صحت مند اور پائیدار کمیونٹیز ک

 

 قتباسا

ترقی کرنے اور ہمارے شہریوں کی صحت اور تندرستی کو بہتر بنانے میں ہماری کمیونیٹیز کی پائیداری کو یقینی بنانے کی اہمیت 

 City ofسٹی آف برامپٹن )کے لیے دینے معاشرہ تشکیل صحت مند ایک ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ 

Bramptonیا جاتا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ( کی طرف سے اہک جامع طریقہ اپناAPA  نے برامپٹن اور اس کے پارٹنرز کی

 "پیشرفت کو سراہا ہے۔اس طرف سے کی گئی 

 Planning and Infrastructure Services( پالننگ اینڈ انفراسٹرکچر سروسز کمیٹی چیئر )Elaine Mooreایلین مور )

Committee Chair( اور ریجنل کاؤنسلر )Regional Councillor) 

 



 
 

 

 متعلقہ لنکس

sustainability-www.brampton.ca/measuring  

 

 
پس منظر کے الگ الگ نسلی  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89لوگ شامل ہیں جو 

جس کا  (Brampton Civic Hospital)یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید  (William Osler Health System)میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم  2007

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  awww.brampton.cمعلومات کے لیے 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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