
 

 

 

મ ે2, 2018                                                                                                   

  

સ્ટોમમવોટર મનેજેમને્ટ ફાઇનાન્સીંગ સ્ટડી પબ્લિક ઇન્ફમેશન સશેન (જાહરે માબ્હતી સત્ર) 

મ ે9 નાાં રોજ બ્રામ્પટન સીટી હૉિમાાં 

 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – સીટી ઓફ બ્રામ્પટને સ્ટોમમવોટર ઇન્રાસ્રક્ચર એસટે્સન ાં (માળખાકીય સગવડોન ાં) સાંચાિન કરવા અન ેભાંડોળ ભેગ ાં 

કરવા માટ ેએક વ્યાપક સ્ટોમમવોટર કાયમક્રમ બ્વકસાવવા સ્ટોમમવોટર મનેેજમેન્ટ ફાઇનાન્સીંગ સ્ટડી (સાંચાિન બ્િરાણ અભ્યાસ) પ્રારાંભ કયો છે. 

રહેવાસીઓન ેસ્ટોમમવોટર મનેેજમને્ટ અને અભ્યાસમાાંથી મળેિા તારણો બ્વશ ેવિ  માબ્હતી મેળવવા અને દરખાસ્ત હેઠળના નવા કાયમક્રમ, 

ચરડયાત ાં ભાવ બાંિારણ અને ભાંડોળ સાંબાંબ્િત મોડેિ પર માંતવ્યો પૂરા પાડવા બ િવાર, મ ે9 નાાં રોજ, સાાંજે 7 થી રાત્ર ે9 વાગ્યા સ િી સીટી 

હૉિ આરરયમમાાં યોજાનાર જાહેર માબ્હતી સત્રમાાં હાજર રહેવાન ાં બ્નમાંત્રણ આપવામાાં આવે છે. 

આ માબ્હતી સત્રમાાં સામ દાબ્યક સભ્યોની સમીક્ષા માટ ેશે્રણીબદ્િ પોસ્ટર બોર્ડસમનો સમાવેશ થશ.ે સીટી કમમચારીઓ અન ેપ્રોજેક્ટ ટીમના 

સભ્યો પ્રશ્નોના જવાબ આપવા અન ેસ્ટોમમવોટર મનેેજમેન્ટ અન ેઅભ્યાસને િગતી વિ  ચચામ કરવા ઉપિલિ રહેશે. 

જો રસ િરાવતા પક્ષકારો હાજર ના રહી શક ેતો, પોસ્ટર બોર્ડસમ અને કોમેન્ટ ફોમમની ઇિેક્રોબ્નક આવબૃ્િ માબ્હતી સત્ર પત્યા પછી વબેસાઇટ 

www.brampton.ca પર ઉપિલિ થશ.ે રટપ્પણી પૂરી પાડવાનો સમયગાળો મે 31, 2018 સ િી ચાિ  રહેશે. 

સ્ટોમમવોટર મનેજેમને્ટ સામ દાબ્યક સ રક્ષા અન ેપયામવરણિક્ષી સાંરક્ષણનો એક મહત્વનો ભાગ છે. આબોહવામાાં ફેરફાર, જીણમ થતી માળખાગત 

સગવડ અન ેબ્વકબ્સત સમ દાય જેવા પરરબળોને િીિ,ે આપણાાં શહરેને ટકાઉ અન ેઆર્થમક રીતે જવાબદાર બનીન ેસ્ટોમમવોટર માળખાગત 

સગવડન ાં સાંચાિન કરવા પહેિેથી સરક્રય કાયમક્રમ બ્વકસાવવાની જરૂર છે જેથી કરીન ેખાતરી કરી શકાય કે આપણે આપણાાં સમ દાયની 

અપેક્ષાઓ અન સાર સવેાઓ પૂરી પાડવાન ાં ચાિ  રાખીએ છીએ. 

વિ  માબ્હતી મેળવવા, વબેસાઇટ જ ઓ www.brampton.ca 

 
-30- 

 

બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમ ેતીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તૈયાર સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અન ે

િૈવિધ્ય આપણને અલગ ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોિેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોને પ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેિૈવવિક થતરે અમારી 

સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાિી રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર 

કરે છે. અમ ેબ્રૅમ્્ટનન ેઆગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ ધરાિત ું શિેર બને જે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમન ેTwitter અન ેFacebook 

પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

મીરડયા સાંપકમ (MEDIA CONTACT) 

નાટાિી સ્ટોગરડિ (Natalie Stogdill) 

મીરડયા કોર્ડમનેટર (Media Coordinator) 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન (City of Brampton) 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca  
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