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 سٹی قابل استحکام تعمیر کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے

  

اپنی میٹنگ کے دوران، برامپٹن سٹی کونسل نے عملے کی جانب سے ایک سفارش کو منعقد ہونے الی جون کو  27بدھ،  –برامپٹن، آن 
الک منصوبے کی تیاری کی درخواستوں کو سٹی کی سسٹین ایبل کمیونٹی ، ڈرافٹ اور بسائیٹستمام نئی  ہے جس کے مطابق منظور کیا

ڈیولپمنٹ گائیڈ الئینز کی جانب سے مختص کردہ استحکام کے اسکور میں سے الزمی طور پر  کم از کم ایک برونز تھریش ہولڈ حاصل 
 کرنی چاہیے۔

اپناتا ہے۔ سسٹین ایبل کمیونٹی ڈیولپمنٹ گائیڈ انداز ایک جامع طرز  سٹی آف برامپٹن قابل استحکام کمیونٹیوں کی منصوبہ بندی اور تیاری میں
الئینز اور سسٹیب ایبلٹی اسسمنٹ ٹول دو ایسے آالت ہیں، جنہیں تعمیر کی نئی درخواستوں کی ماحول کے لیے قابل استحکام ہونے میں 

 کارکردگی جانچنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

یڈ الئینز سٹی کی ڈیولپمنٹ ڈیزائن گائیڈ الئینز کا حصہ ہیں۔ یہ نئی کمیونٹیوں اور عمارتوں کی منصوبہ سسٹین ایبل کمیونٹی ڈیولپمنٹ گائ
بندی اور تیاری میں رہنمائی فراہم کرنے کے لیے معیار سے متعلقہ پیمانے قائم کرتے ہیں، جو ثانوی اور بالکوں کی منصوبہ بندی، ذیلی 

 ی اور جانچ کرنے کا ایک اہم حصہ بناتے ہیں۔نظر ثان پرتقسیم اور جگہ کے منصوبوں 

نڈ ہل کے ساتھ اشتراک میں سٹی و، سٹی آف واہگن اور ٹأون آف رچمسٹی کی سسٹین ایبل کمیونٹی ڈیولپمنٹ گائیڈ الئینز دستاویز کے عالوہ
ام کے حوالے سے کارکردگی کی واستوں کی ماحول کے استحکخ، جس میں نئی تعمیری درہے نے ایک سسٹین ایبلٹی اسسمنٹ ٹول تیار کیا

سے زیادہ پیمانوں کے ساتھ، برامپٹن میں تعمیر  50جانچ اور درجہ بندی کرنے کے لیے مختص پیمانے اور ہدف موجود ہیں۔ استحکام کے 
ز تھریش کاروں کے پاس برامپٹن کی برونز تھریش ہولڈ حاصل کرنے کے لیے کئی انتخابات موجود ہیں۔ حالیہ طور پر مطلوب شدہ برون

پوائنٹس حاصل کرنے چاہیں، ڈرافٹ منصوبوں  52سے  35ہولڈ حاصل کرنے کے لیے، جگہ کے منصوبے کی تیاری کی درخواستوں کو 
 پوائنٹس حاصل کرنے چاہیں۔ 38تا  30بالک کے منصوبوں کو  جبکہپوائنٹس  39تا  29کو 

نمونہ نیم شہری عالقہ بننے کے لیے  قابل تقلید امپٹن کے لیے ایکویژن کا کلیدی مرکزی خیال ہے۔ یہ ویژن بر 2040استحکام برامپٹن 
 2040جگہ بناتا ہے، جو رہنے کی قابلیت، استحکام، مسابقت اور لچک پر زور دیتا ہے اور مستقبل کے لیے سمتوں کی شناخت کرتا ہے۔ 

م اور لچک کو ترجیح دے گا، جو لوگوں، اس زمین اور ممام کن منصوبہ بندی اور تعمیر کے ذریعے استحکاتک جاتے ہوئے، سٹی ایسی ان
 گی۔ الئےپر طویل مدتی اثر کو زیر غور  بخش منافع

 مالحظہ کریں www.brampton.caویژن پڑھنے کے لیے،  2040استحکام کے بارے میں مزید معلومات اور برامپٹن 

 اقتباس

سے استحکام کا ایک کم از کم درجہ حاصل کرنے کا تقاضہ کر کے، سٹی زیادہ قابل استحکام تعمیر کا راستہ بنا رہا  اپلیکیشنز"تعمیر کی 
ی طرح قبول کرے گی اور ہے۔ ہمیں اس بارے میں اعتماد ہے کہ تعمیری کمیونٹی اپنے مقامی ماحول کی مدد کرنے کے اس موقع کو پور

  ہم برامپٹن کو مزید ماحولیاتی طور پر ذمہ دارانہ طریقے سے بڑھتے ہوئے دیکھنے کے لیے پرامید ہیں۔"

 یفریلنڈا ج ئریم       -
-30- 

 
ی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی ک برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
لے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے وا

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں  شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔
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