તાત્કાલિક પ્રકાશન માટે

તમામ રહેવાસીઓને સંબોધન! બ્રામ્પટનમાં વસંતઋતુની સફાઇનો સમય આવ્યો છે

વસંતની સફાઇ, કચરો નહીં (ડોન્ટ બી ટ્રેશી)! ઝુંબશ
ે અને સ્ટ્ટ્રીટ સ્ટ્વીપપંગ પ્રોગ્રામ એલપ્રિ 1 થી શરૂ થાય છે .

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો (એલપ્રિ 1, 2019) – બરફ પીગળવાની અને ઉષ્ણતામાન વધવાની સાથે, વસંતઋતુનું આગમન હવે ઔપચારરક રીતે

થઇ ગયું છે . પરંતુ તેનો અથથ ગંદવાડોનો પણ થાય છે જે મલહનાઓથી છૂ પાયેિો હતો તે હવે જમીનની સપાટી પર ઊભરી રહ્યો છે . શહેરી
કમથચારીગણ આગામી અઠવારડયાઓમાં પાર્કસથ અને સ્ટ્ટ્રીટ્સ સાફ કરવામાં કાયથરત રહેશે ત્યારે, દરેક વ્યલર્કતએ આ વસંતમાં આપણાં શહેરને સાફ
રાખવામાં ભૂલમકા ભજવવાની રહે છે .
વસંતઋતુમાં સફાઇ: એલપ્રિ 1 થી 30
વાર્ષથક વસંતઋતુ દરલમયાન સફાઇ કામગીરી એલપ્રિ 1 થી 30 રહેવાસીઓને પોતાની લમિકતો, પાડોશ અને સ્ટ્થાલનક પાર્કસથ સુઘડ રાખવા
પ્રોત્સાલહત કરે છે .
તમે તમારા પોતાના સફાઇ કામની આગેવાની કરવા સ્ટ્વયંસવ
ે ક બની શકો છો અથવા સંગરઠત સફાઇ રદવસોમાંથી એકમાં જોડાઇ શકો છો.
તમામ જરૂરી ચીજવસ્ટ્તુઓ પૂરી પાડવામાં આવશે. આયોજનોનું સંપણ
ૂ થ સમયપત્રક જોવા – અને ભાગ િેવા નોંધણી કરાવવા – વેબસાઇટ
જુ ઓ, brampton.ca/springcleanup.
કચરો નહીં (ડોન્ટ બી ટ્રેશી)!
વસંત દરલમયાન સફાઇ કાયથક્રમને ટેકો આપવામાં, આપણં શહેર કચરો નહીં (ડોન્ટ બી ટ્રેશી)! ઝું બેશ શરૂ કરી રહ્યું છે , જે નો હેતુ ગંદવાડો પ્રત્યે
જાગરૂકતા સુધારવાનો, યોગ્ય કચરો લનકાિને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને આપણાં શહેરમાં ગંદવાડાનું પ્રમાણ ઘટાડવાનો છે .
આ ઝું બેશ ચોખ્ખા અને હરરયાળા બ્રામ્પટન પ્રત્યે આપણાં શહેરની અલવરત કરટબદ્ધતાનો ભાગ છે , ગંદવાડોના માનવ આરોગ્ય, વન્યજીવન
અને કુદરતી પયાથવરણ પર નકારાત્મક પ્રભાવને િગતી વધતી જતી પચંતાઓને સંબોધવામાં. કચરો નહીં! ઝું બેશ ઓર્કટોબરમાં પાનખર દરલમયાન
સફાઇ કાયથક્રમના અંત સુધી ચાિે છે .
આ ઝું બેશના ભાગ તરીકે, આપણં શહેર શાળાઓ માટે ગંદવાડો સફાઇ પડકાર ચિાવી રહ્યું છે . જે વગથ એલપ્રિમાં મહત્તમ સંખ્યામાં સફાઇ પૂરી
કરે અને પોતાના કામના ફોટો @BramGrowGreen મોકિીને ટ્વીટ કરે, તેઓ વૃક્ષારોપણ આયોજનના લવજે તા બનશે. વધુ માલહતી માટે
વેબસાઇટ જુ ઓ, brampton.ca/growgreen.
સ્ટ્ટ્રીટ સ્ટ્વીપપંગ
શહેરી કમથચારીગણ રેતી અને સમગ્ર લશયાળામાં જામેિો કચરો હટાવવા જિદી સ્ટ્ટ્રીટ્સ વાળવાનું શરૂ કરશે. સ્ટ્વીપપંગ મે મલહનાના અંત સુધી
ચાિુ રહેશ,ે જો હવામાન સારં રહે. વધુ માલહતી મેળવવા વેબસાઇટ જુ ઓ, brampton.ca/streetsweeping.
અવતરણ (ર્કવૉટ):

“પાકથની બેન્ચ પર છોડી દીધેિો કોફીનો કપ હોય કે કારની બારીમાંથી બહાર ફેંકેિું લસગારેટનું ઠૂંઠું હોય, ગંદવાડો ઊભો થતો હોય છે અને તેનો
આપણાં પયાથવરણ, આપણાં વૉિેટ્સ અને આપણાં સમુદાય લવશે આપણી અનુભૂલતની રીત પર ગંભીર પ્રભાવ પડે છે . આપણાં સૌની
જવાબદારી આપણાં શહેરનું સંરક્ષણ કરવાની, શહેરને સૌ માટે ચોખ્ખું અને આનંદ માણવાિાયક હરરયાળુ રાખવાની ખાતરી કરવાની છે –
અને તે બધું તમારા કચરાને કચરાપેટીમાં નાખવાથી શરૂ થાય છે , જયાં કચરો હોવો જોઇએ. આ વષથની વસંત સફાઇ પહેિ દરેક વ્યલર્કત માટે
સામેિ થવાની અને એક તફાવત ઊભો કરવાની એક ચરડયાતી રીત છે ."
-

મેયર પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown)

-30સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન લવશે લવષે વધુ માલહતી માટે અહીં મુિાકાત િો www.brampton.ca અમને ફોિો કરો Twitterપર, Facebookપર,
અને Instagramપર.
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