
 

 

 

28 ਜੂਨ, 2018 

  

ਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿਕਾਿ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ ੁੱ ਧਵਾਰ, 27 ਜੂਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਮੀਟਟੂੰਗ ਟਵੁੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਿਟੀ ਕਾਉਂਟਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਿਟਾਫ਼ ਦੀ ਇਿ 
ਟਿਫ਼ਾਟਰਸ਼ ਨੂੂੰ  ਮਨਜੂਰੀ ਟਦੁੱ ਤੀ ਟਕ ਿਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਿਾਈਟ, ਡ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਬ੍ਲੌਕ ਯੋਜਨਾ ਟਵਕਾਿ ਿਬ੍ੂੰ ਧੀ ਅਰਜੀਆਂ ਲਈ, ਘੁੱ ਟੋ-ਘੁੱ ਟ, ਇੁੱ ਕ ਕਾਂਿੀ ਿੀਮਾ 
ਿਟਿਰਤਾ ਿਕੋਰ (ਬ੍ਰੌਂਜ ਿਰੈਸ਼ਹੋਲਡ੍ ਿਿਟੇਨੇਟਬ੍ਟਲਟੀ ਿਕੋਰ) ਹਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਟਿਟੀ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟਵਕਾਿ ਗਾਈਡ੍ਲਾਈਨਾਂ 
(Sustainable Community Development Guidelines) ਟਵੁੱ ਚ ਟਦੁੱ ਤਾ ਟਗਆ ਹੈ। 

ਟਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨੇ ਿਟਿਰ ਭਾਈਚਾਟਰਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਟਡ੍ਜਾਈਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਟਵਆਪਕ ਟਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਿਟਿਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟਵਕਾਿ ਗਾਈਡ੍ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਿਟਿਰਤਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਟੂਲ (Sustainability Assessment Tool), ਨਵੀਆਂ 
ਟਵਕਾਿ ਿਬ੍ੂੰ ਧੀ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਬ੍ੂੰ ਧੀ ਿਟਿਰਤਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਿਾਧਨ ਹਨ। 

ਿਟਿਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟਵਕਾਿ ਗਾਈਡ੍ਲਾਈਨਾਂ ਟਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਵਕਾਿ ਟਡ੍ਜਾਈਨ ਗਾਈਡ੍ਲਾਈਨਾਂ (Development Design Guidelines) ਦਾ ਟਹੁੱ ਿਾ 
ਹਨ। ਉਹ ਿੈਕੂੰ ਡ੍ਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਲੌਕ ਯੋਜਨਾਬ੍ੂੰ ਦੀ, ਉਪ-ਮੂੰਡ੍ਲ (ਿਬ੍ਟਡ੍ਵੀਜਨ) ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਿਮੀਟਿਆ ਅਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ 
ਕਰਨ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਅਟਭੂੰਨ ਅੂੰਗ ਟਵਕਟਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਭਾਈਚਾਟਰਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਅਤੇ ਟਵਕਾਿ ਟਵੁੱ ਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 
ਕ ਆਟਲਟੀ ਅਧਾਰਤ ਅਨ ਮਾਨ ਿਿਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਟਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿਟਿਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟਵਕਾਿ ਗਾਈਡ੍ਲਾਈਨਾਂ ਦਿਤਾਵੇਜ ਟਵੁੱ ਚ ਅੁੱਗੇ, ਟਿਟੀ ਨੇ, ਟਿਟੀ ਆਫ ਵੌਨ (City of Vaughan) ਅਤੇ 
ਟਾਊਨ ਆਫ ਟਰਚਮੂੰਡ੍ ਟਹਲ (Town of Richmond Hill) ਦੇ ਿਟਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਇੁੱ ਕ ਿਟਿਰਤਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਟੂਲ ਟਵਕਟਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਜਿ ਟਵੁੱ ਚ ਨਵੀਆਂ 
ਟਵਕਾਿ ਿਬ੍ੂੰ ਧੀ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਬ੍ੂੰ ਧੀ ਿਟਿਰਤਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਕੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੈਅ ਮੈਟਟਰਕਿ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। 50 ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਿਟਿਰਤਾ ਮੈਟਟਰਕਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਵੁੱ ਚ ਟਵਕਾਿਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਿੀ ਿੀਮਾ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਿਾਰੇ ਟਵਕਲਪ 
ਹਨ। ਨਵੀਂ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਂਿੀ ਿੀਮਾ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਟਵਕਾਿ ਿਬ੍ੂੰ ਧੀ ਅਰਜੀਆਂ ਲਈ 35 ਤੋਂ 52 ਅੂੰਕ, ਡ੍ਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 29 ਤੋਂ 
39 ਅੂੰ ਕ, ਅਤੇ ਬ੍ਲੌਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 30 ਤੋਂ 38 ਅੂੰ ਕ ਹਾਿਲ ਕਰਨੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ। 

ਿਟਿਰਤਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਟਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ (Brampton 2040 Vision) ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਮ ੁੱ ਿ ਟਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਟਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿਤੇ ਇੁੱ ਕ ਅਟਜਹਾ ਮਾੁੱਡ੍ਲ 
ਿਮਕਾਲੀ ਉਪ ਨਗਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਮੂੰਚ ਟਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਜਓਣ ਯੋਗਤਾ, ਿਟਿਰਤਾ, ਮ ਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਟਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਭਟਵੁੱ ਿ ਲਈ ਟਦਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। 2040 ਵੁੱ ਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਟਿਟੀ ਅਟਜਹੀ ਏਕੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਅਤੇ ਟਵਕਾਿ ਰਾਹੀਂ ਿਟਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ 
ਨੂੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ, ਪਲੈਨੇਟ ਅਤੇ ਮ ਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੂੰ ਮੀ-ਟਮਆਦ ਦੇ ਅਿਰ ‘ਤੇ ਟਵਚਾਰ ਕਰਨ। 

ਿਟਿਰਤਾ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਟਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ (Brampton 2040 Vision) ਨੂੂੰ  ਪੜਹਨ ਲਈ, www.brampton.ca ‘ਤੇ 
ਜਾਓ।  

http://www.brampton.ca/


 

 

ਿਿਾਲਾ 

“ਟਵਕਾਿ ਿਬ੍ੂੰ ਧੀ ਅਰਜੀਆਂ ਲਈ ਟਨਊਨਤਮ ਿਟਿਰਤਾ ਿਕੋਰ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਲਾਜਮੀ ਕਰਕੇ, ਟਿਟੀ ਵੁੱ ਧ ਿਟਿਰ ਟਵਕਾਿ ਦਾ ਰਿਤਾ ਟਤਆਰ ਕਰ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਿਾਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਟਕ ਟਵਕਾਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਿਾਡ੍ੇ ਿਿਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਟਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿ ਮੌਕੇ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਗਰਟਹਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ 
ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਿਬ੍ੂੰ ਧ ਟਵੁੱ ਚ ਵੁੱ ਧ ਟਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵਕਾਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿਣ ਦੀ ਆਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”  

-      ਮੇਅਰ ਟਲੂੰ ਡ੍ਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey)  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੱਡਾ ਿੋਚ ਸਰਿਾ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਟਵੁੱ ਿ ਲਈ ਟਤਆਰ ਿੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਿਾਡ੍ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਟਵੁੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਟਵਟਵਧਤਾ ਿਾਨੂੂੰ  ਵੁੱ ਿਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਵਸ਼ਵ-ਟਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਟਵੁੱ ਚ ਿਟਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਟਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਟਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੁੱਿੇ ਰਟਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਟਵੁੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਟਜਹਾ ਜ ਟੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਟਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਟਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank

