
 

 

 

2 ਮਈ, 2018                                                                                                   

  

ਸਟਰੌਮਵਾਟਰ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸਸਿੰ ਗ ਸਟਡੀ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਸ਼ੈਨ 

9 ਮਈ ਨ ਿੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀ ਹਾਲ ਸਵਖ ੇ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨੇ ਸਟੌਰਮਵਾਟਰ (ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ, ਬ੍ਰਫ਼ਬ੍ਾਰੀ ਆਸਿ ਿਾ ਪਾਣੀ) (stormwater) 
ਇਿੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਿੰ ਪਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਿੰ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਫਿੰ ਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਆਪਕ ਸਟੌਰਮਵਾਟਰ (stormwater) ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਵਕਸਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਟੌਰਮਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸਸਿੰ ਗ ਸਟਡੀ (Stormwater Management Financing Study) ਿੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਟੌਰਮਵਾਟਰ (stormwater) ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਅਤੇ ਅਸਧਐਨ ਿੇ ਸਨਸ਼ਕਰਸ਼ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਸਵਤ ਨਵੇਂ ਪਰੋਗਰਾਮ, 
ਤਰਜੀਹੀ ਰੇਟ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਫਿੰ ਸਡਿੰ ਗ ਮਾੱਡਲ ਬ੍ਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ੁੱ ਧਵਾਰ, 9 ਮਈ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਸਟੀ ਹਾਲ ਐਟਰੀਅਮ 
(City Hall Atrium) ਸਵਖੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ (Public Information Session) ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਿਾ ਸਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਿੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਸਟੀ ਿਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਮੈਂਬ੍ਰ ਸਵਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ੍ ਿੇਣ ਅਤੇ ਸਟੌਰਮਵਾਟਰ (stormwater) ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਅਤੇ ਅਸਧਐਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮੌਜ ਿ ਹੋਣਗੇ।  

ਜੇਕਰ ਇੱਛੁਕ ਸਧਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਿ ਪੋਸਟਰ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੱਪਣੀ ਫਾਰਮ ਿਾ 
ਇਲੈਕਟਰੋਸਨਕ ਸਿੰਸਕਰਨ www.brampton.ca ‘ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੱਪਣੀ ਿੀ ਸਮਆਿ 31 ਮਈ, 2018 ਤੱਕ ਿੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਸਟੌਰਮਵਾਟਰ (stormwater) ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਸਖਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬ੍ਿੰ ਧੀ ਰੱਸਖਆ ਿਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਸਹੱਸਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯ  
ਪਸਰਵਰਤਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਇਿੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧਿਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਜਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਿੇ ਕਾਰਨ, ਸਸਟੀ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਅਸੀਂ 
ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿੇ ਹਾਂ, ਸਜਹਨਾਂ ਿੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਮੀਿ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਸਥਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਸਟੌਰਮਵਾਟਰ (stormwater) ਇਿੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਿੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਵਕਸਸਤ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca  ‘ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਿੇ ਨਾਲ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਿ ੇਹਾਂ ਸਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਸਾਨ ਿੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਿੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨ ਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ਿੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਿੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਿੇ ਕੇਂਿਰ ਸਵੱਚ ਸਸਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਿਰਾਂ ਿਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਿਾ ਕਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਿੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ਿੰ  ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ਿੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/6653/ed=20180310/st=1000/et=1500
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank


 

 

 
 
 
  

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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