ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਰਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਿੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ LEED® ਗੋਲਡ ਸਰਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (6 ਮਈ, 2019) – ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰ ਇੱ ਕ ਿਾਰ ਰਿਰ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਰਟਕਾਊ ਰਬ੍ਲਰਡੰ ਗਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਰਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਿੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ (ਡਬ੍ਲਯ.ਪੀ.ਓ.ਸੀ.) (Williams Parkway Operations Centre) (WPOC) ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਰੀਨ
ਂ ਐਨਿਾਇਰਲਮੈਂਟਲ ਰਡਜਾਈਨ (Energy and Environmental
ਰਬ੍ਲਰਡੰ ਗ ਕਾਉਂਰਸਲ (Canada Green Building Council) ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਐਡ
Design) (LEED®) ਰਿੱ ਚ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਬ੍ਲਯ.ਪੀ.ਓ.ਸੀ. ਇੱ ਕ ਦੋ-ਮੰ ਜਲਾ, 3,700-ਸਕਿੇਅਰ-ਮੀਟਰ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਿ ਰਬ੍ਲਰਡੰ ਗ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਛੱ ਤ, ਗਰੀਨ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸਟਾਿ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਾਰਰਕੰ ਗ ਹੈ। ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ LEED®
ਸਰਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ:


ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਰਿੱ ਚ ਕਮੀ (ਰਜਿੇਂ ਘੱ ਟ ਪਰਿਾਹ ਿਾਲੀਆਂ ਟਟੀਆਂ ਿਰਤਣਾ, ਕੋਈ ਲੈਂ ਡਸਕੇਪ ਰਸੰ ਜਾਈ ਰਸਸਟਮ ਨਹੀਂ)



ਤਿਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਸਟਮ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਬ੍ੰਧਨ ਲਈ ਤਲਾਬ੍



ਛੱ ਤ ਤੇ ਪਾਉਣ ਿਾਲਾ ਸਮਾਨ, ਜੋ ਤਾਪ ਆਈਲੈਂ ਡ ਅਸਰ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁੱ ਪ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ



ਰਬ੍ਲਰਡੰ ਗ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਿਾਲਾ ਇੱ ਕ ਰਜਓਥਰਮਲ ਹੀਟ ਪੰ ਪ ਰਸਸਟਮ



ਸਾਈਕਲ ਰੈਕ ਅਤੇ ਰਤੰ ਨ ਇਲੈ ਕਰਟਰਕ ਿਾਹਨ ਚਾਰਰਜੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਲਰਪਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਹਯੋਗ



ਸਬ੍ਜੀਆਂ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਿਾਲਾ ਇੱ ਕ ਗਰੀਨ ਛੱ ਤ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਤਾਪ ਆਈਲੈਂ ਡ ਅਸਰ ਅਤੇ ਕਰਲੰਗ ਲੋ ਡ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ



ਕੁਦਰਤੀ ਬ੍ਣਾਈ ਲੈਂ ਡਸਕੇਰਪੰ ਗ, ਰਸੰ ਜਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

LEED® ਸਰਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨ ਰਡਜਾਈਨ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਰਿੱ ਚ ਰਬ੍ਲਰਡੰ ਗਾਂ ਦੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਥਰਤਾ ਨੰ ਮਾਨਤਾ ਰਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੰ LEED® ਸਰਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਰਿੱ ਚ ਅੰ ਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਰਜਿੇਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ,
ਪਾਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ, ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸੀਲੇ , ਨਿੀਨਤਾ ਆਰਦ। ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰ ਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਰਿਰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਚਾਰ
LEED® ਰੇਰਟੰ ਗ ਪੱ ਧਰਾਂ: ਸਰਟੀਿਾਇਡ, ਰਸਲਿਰ, ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਪਲੈ ਟੀਨਮ ਰਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਬ੍ਲਯ.ਪੀ.ਓ.ਸੀ. ਪਰੋਜੈਕਟ 60 ਅੰ ਕ ਹਾਸਲ
ਕਰਕੇ ਗੋਲਡ ਰੇਰਟੰ ਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ 2015 ਰਿੱ ਚ ਪਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2007 ਤੋਂ LEED® ਸਰਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 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 ਰਦੱ ਤੇ ਪਰੋਜੈਕਟ LEED® ਸਟੈਂਡਰਡਾਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਅਤੇ ਰਨਰਰਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਰਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:


ਸਪਰਰੰ ਗਡੇਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Springdale Library)



ਡਬ੍ਲਯ.ਪੀ.ਓ.ਸੀ. ਿੇਜ 2 (WPOC Phase 2)



ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਰਬ੍ਲਰਡੰ ਗ (Brampton Apparatus & Maintenance Building)



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

ਹਿਾਲਾ
“ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਰਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ, ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ (Green City) ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੱ ਧ
ਸਰਥਰ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਨ ਰਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ LEED® ਅਤੇ ਸਰਥਰਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬ੍ੱ ਧ ਹਾਂ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਰਧਆਨ
ਰਿੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿੰ ਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੰ ਅੱ ਗੇ
ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਿਲ ਹੋਿੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਮੀਡੀਆ ਸੰ ਪਰਕ
ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal)

ਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ
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