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અમે આ વસંતઋતુની સમાચારપત્રિકાથી તમે, અમારા વોર્ડ  2 અને 6 નાં અમારા 
પારોશીઓ સુધી પહોચંવાની આ તક મળવા બદલ રાજી છીએ. આ કમયુત્નટી અપરટે 
તમને સમગ્ર શહેરને આવરી લેતી પહેલો ત્વશે જાણ કરવા રચવામાં આવી છે જ ેખાતરી 
કરાવે છે કે બ્ામપટન ભત્વષયને આવકારવા માટે તૈયાર છે અને અત્વરતપણે આગળ 
વધી રહું છે. 

રોમાંચક બાબતો થઇ રહી છે કારણ કે બ્ામપટનમાં રાયરસન યુત્નવરસ્ડટી આવવાની 
ઘોષણા થવાથી અને પ્રવાસીઓ માટે સુધારેલી સેવા પૂરી પારતા ઝુમ અને બ્ામપટન 
ટા્ન્ઝટ માગગોના ત્વસતરણથી આ શહેરનું ્ૃત્ધિ પામવાનું અને ત્વકસવાનું ચાલુ છે.

આપણે ભત્વષયને આવકારીએ છીએ અને વ્ૂહાત્મક માગ્ડદશ્ડનો, કાય્ડવાહીઓ અને 
લક્ષો સ્ાપી રહા છીએ જ ેબ્ામપટનમાં રહેવાના તમામ પહેલુઓને સુધારે તેવી ખાતરી 
કરવા આ શહેરે સંખયાબંધ ત્વભાગોને આવરી લેતા માસટર પલા્સનું (મુખય યોજનાઓનું) 
અમલીકરણ, રહેવાસીઓ સાથે સહયોગ સાધીને કયુું છે. આપણાં સાંસ્કૃ ત્તક અને 
પાર્્ડ અને રરક્રિએશન ક્ેરિોમાં માગ્ડદશ્ડન પૂરં પારવાથી માંરીને, આરથ્ડક ત્વકાસ અને 
આયોજન કરવા સુધી, અમે તમારી રચતંાઓ અને ઇચ્ાઓને ધયાનમાં લીધી છે અને 
તમારો અવાજ સીટી હૉલમાં સાંભળવામાં આવે તેવી ખાતરી કરવા કાય્ડરત છીએ.

એક સમુદાય તરીકે, અમે હાટ્ડ  લૅક રોરનું અજાેર પયા્ડવરણલક્ી અને સાંસ્કૃ ત્તક લક્ણ 
સાચવવામાં સક્રિય રહા છીએ.  માઉ્ટ પલીઝ્ટ ત્વલેજ માકકેટના ઉમેરણે આપણાં 
પારોશમાં બહુ જરૂરી સુખસગવર પૂરી પારી છે અને તે કુટંુબો અને રમરિો માટે ભેગા 
થવાનું સ્ળ બ્યું છે. રેિડરટવ્ૂ મોબબરલટી હબનું 2018 માટે ત્નધા્ડરરત સમાપન તમામ 
લોકો માટે આનંદ માણવા સંપૂણ્ડપણે કાય્ડરત અને પહોચં સુલભ કમયુત્નટી પાક્ડ  પૂરો 
પારશે.

અમને ત્વશ્ાસ છે કે તમે આ સમાચારપત્રિકામાંના લેખો માહહતીપ્રદ જાેશો.   
હંમેશની જમે, અમે અહી ંઆપના માટે હાજર છીએ. કકૃપા કરી અમારો સંપક્ડ  ખુલલા 
ક્દલથી કરશો જાે તમને કોઇ પ્રશ્ો, ભલામણો કે ત્વનંતીઓ કરવાની હોય.  એક સમુદાય 
વસાવવામાં તમારા મંતવ્ો અને હટપપણીઓ બહુમૂલ્ય છે આપણે સૌ જનેે ગૌરવપૂવ્ડક 
એક ઘર કહેવાનું ચાલુ રાખી શકીએ.

માઇકલ પાલેશી રગ વ્હલ્સ
રીજીયનલ કાઉન્સલર સીટી કાઉન્સલર

311 નંબર પર ફોન કરતા લોકો પ્રસંગોપાત કૉલ હોલ્ડ પર હોવાનું સાંભળે છે અને પલે-બૅક 311 પ્રોગ્રામના 
ભાગરૂપે, કૉલ કરનારાઓ કસટમર સત્વ્ડસ એસોરસએટ સાથે વાત કરવા રાહ જુએ તાં સુધી સ્ાત્નક 
આહટ્ડસટટસનું રૅકોર્ડ  કરેલું સંગીત સાંભળશે.

અમે 311 હોલ્ડ ક્ૂ માટે બ્ામપટનના સંગીતમાં સ્ાત્નક આહટ્ડસટટસે લખેલું અને રૅકોર્ડ  કરેલું અસલ સંગીતની રજૂઆતો સવીકારીએ 
છીએ. તમારં ગીત રજૂ કરો અને આ રોમાંચક નવી પહેલનો ભાગ બનો! પલે-બૅક 311 અંગે વધુ માહહતી મેળવવા, કકૃપા કરી સંપક્ડ  
કરો culture@brampton.ca.  

મેયરનો ્ંસ્ેદશ
આપણાં શહેરે અનુભવલેી ચોતરફ ત્વસ્ોટક ્ૃત્ધિને વાચા આપવા ઍલામ્ડ વગારવાના 
અમારા શ્ષે્ઠ પ્રયત્ો કરવા છતાં, દુભા્ડગયવશ, તનેો સુમળે આપણી આરોગય સંભાળ 
માળખાકીય સગવરોમાં ્ૃત્ધિ થવા સાથ ેથયો નથી. આ ત્વતેલા વષકે આપણામંાથંી ઘણાએં 
બ્ામપટન રસત્વક હોનસપટલમાં લોકોની ભીર કાં તો જાત ેજેાઇ અથવા તનેા ત્વશ ેવાચંું 
હશે.
નવમેબરમાં મે ંપીલ મમેોરરયલ હોસપટલમાં કામકાજના કલાકો વધારવા, ફેઝ 2 ઇમારત 
તાતકારલક શરૂ કરવા અને રિીજી હોનસપટલ માટેની જરૂરરયાત અગં ે પ્રોત્વ્સન ેવકાલત 
કરી હતી.  તે પરિ લખયાના ટંૂક સમયમાં હેલથ રમત્નસટરે બ્ામપટન રસત્વક માટે વધારાની 
બરેટસની ઘોષણા કરી અને પીલ મમેોરરયલ સે્ટરના ફેઝ 2 માટે સહાયતાનુ ંવચન આપયું 

હતુ.ં
અમ ેઆ ઘોષણાને આવકારીએ છીએ પરંત ુઘણ ંકામ કરવાનુ ંરહે છે - વષ્ડ 2041 સુધીમાં આપણાં શહેરમાં લગભગ 1 
રમરલયનની વસતી હશે. કાઉન્સલ ેહવ ેબ્ામપટનના પબચિમી ભાગમાં આપણી ભાત્વ રિીજી હોનસપટલ માટે આપણન ેજરૂરી 
45-50 એકર જગયા ઓળખવા, સુરબક્ત કરવા અને ઝોન બનાવવા જરૂરી આયોજનની પહેલ કરી છે. આપણન ેઓ્ટેરરયો 
ગવમક્ે ટ બ્ામપટનની ભાત્વ આરોગય સંભાળ (હેલથ કૅર) માટે આયોજન અને ભંરોળ જલદી આપે તનેી જરૂર છે.
 

રલન્ા જૅફરી (Linda Jeffrey) 

પ્ોવિનન્્સયલ ઇલેક્શનની િકાલત 
પ્રોત્વન્સયલ ઇલેકટશન થતા પહેલાં, બ્ામપટન મહતવના ત્વકાસની અગ્રતાઓ માટે વકાલત કરશે: માળખાકીય સગવર 
(ટા્ન્ઝટ સેવા; રરવર વૉક પ્રોજકે્ટમાં વધારો કરવો); રશક્ણ, ઉતકકૃષ્ટતા અને નવીન શોધ; આરોગય સેવા સંબંત્ધત 
ભાગીદારીઓ (હોનસપટલોમાં રોકાણ); અને શાસન (રીજીયન ઓફ પીલમાં પ્રત્તત્નત્ધતવ વધારવું) સહહત. વેબસાઇટ 
જુઓ www.brampton.ca

પલે-બૅક

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

પ્રસંગો

18-0108

મે
38મી િાવ ષ્િક સપોર્્સષિ હિૉલ ઑફ ફેમ ઇન્ડક્શન ્ેસરેમની 
(્સમાિેશ ્સમારંભ)
મંગળવાર, મે 15, સાંજ ે6 કલાકે
રોઝ રથયેટર બ્ામપટન

જૂન
નસપ્ગંફેસર
શુરિવાર, જૂન 1 + 8, બપોરે 12 – 3 વાગયા સુધી
નાઇટટસબ્ીજ + ફલાવર સીટી સીત્નયસ્ડ સે્ ટસ્ડ

પ્ોવિનન્્સયલ ઇલેક્શન (પ્ાંતીય ચૂંરણી)
ગુરવાર, જૂન 7

્ેસલી-બ્ામપરન (CeleBrampton)
શત્નવાર, જૂન 9
રાઉનટાઉન બ્ામપટન
બપોરે 12 − રારિે 10 વાગયા સુધી 

ડાઉનરાઉન ફામષિ્સષિ માકકેર 
દર શત્નવારે, જૂન 16 થી સપે્મબર 1 સુધી
સવારે 7 – બપોરે 1 વાગયા સુધી

માઉન્ર પલીિન્ર વિલેજ માકકેર 
દર ગુરવારે, જૂન 21 થી ઓક્ટોબર 4 સુધી
બપોરે 4 − રારિે 8 વાગયા સુધી

જુલાઇ
કેનેડા દ્દિ્સ ઉજિણી
રત્વવાર, જુલાઇ 1
બપોરે 12 − રારિે 10 વાગયા સુધી
રચગંકુસી પાક્ડ  (Chinguacousy Park)

ઓગસટ
્સીપનય્સષિ ઓપન હિાઉ્સ
સોમવાર, ઓગસટ 13, બપોરે 12 – 3 વાગયા સુધી
ફલાવર સીટી સીત્નયસ્ડ રરક્રિએશન સે્ ટર

સપે્મબર
હિાિકેસર માકકેર 
દર શત્નવારે, સપે્મબર 8 થી નવેમબર 3 સુધી 
રોઝલી પાક્ડ
સવારે 8 – બપોરે 1 વાગયા સુધી

ઓક્ટોબર
મયપુનસ્સપલ ઇલેક્શન (નગરપાઝલકા ચૂંરણી)
સોમવાર, ઓક્ટોબર 22 
બહુત્વધ સ્ળોએ 

તારીખો બદલાવાને અધીન છે

ત્વરાટ કામગીરીઓ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે! રેિડરટવ્ૂ રોર અને સેન્લવૂર પાક્ડવેના સંગમમાં ્યુ સીટી-વાઇર પાક્ડમાં નસ્ત, ધી 
રેિડરટવ્ૂ એક્ક્ટત્વટી હબ આ વષકે જૂનના અંતે ખુલવા સુયોજીત છે. આ હબ તેના જેવો પહેલો છે અને તે AODA (એર્ેબબરલટી 
ફોર ઓ્ટેરરય્સ વીથ ડરસેબબરલટી એક્ટ) સાથે સુસંગત છે. આનો અથ્ડ એ થાય કે, રમતની બનાવટો અને તતવો સહહતની સમગ્ર 
સગવર સંપૂણ્ડપણે પહોચં યોગય રહેશે અને અતાધુત્નક AODA ત્નયમનો સાથે સુસંગત હશે, જમેાં શારીરરક, માનરસક, અને 
ભાવનાત્મક પરકારો અને ત્વકલાંગતા સામેલ છે.

બાંધકામ પર ત્નયરમત અદ્યતન માહહતી માટે અમને Facebook અને Twitter પર અનુસરો, @CityBrampton

કે્ડડરવ્ ૂએક્ટિવિરી હિબ ઉનાળો 2018 માં ખલુિા ્સયુોજીત



્ંસસ્કૃપત 
મખુય યોજના _________________
આપણાં શહેરમાં કળા અને સંસ્કૃ ત્ત માટે 
સમુદાય-ચરલત દૂરંદેશીપણં બેસારવા અને અમે 
આગામી દસ વષ્ડ માટે રોકાણ કરવાની અને 
ત્વતરરત કરવાની રીતને માગ્ડદશ્ડન આપવા, આ 
શહેર બ્ામપટનની પહેલી સંસ્કૃ ત્ત મુખય યોજના 
(કલચર માસટર પલાન) બનાવી રહું છે.

બ્ામપટનમાં સંસ્કૃ ત્તની હાલની નસ્ત્ત અંગે 
સંશોધન અને પૃથક્કરણ વષ્ડ 2017 માં પૂરં 
કરવામાં આવ્ું હતું અને ખરતલ અને સવ્ડગ્રાહી 
વચનબધિ પ્રક્રિયા ફેબ્ુઆરી અને માચ્ડ 2018 માં 
અમલી બની.

આ યોજનાનો હાલમાં સાંસ્કૃ ત્તક આયોજનમાં 
ત્નષણાત લોર્ડ  કલચરલ રરસોસસીસ એન્ 
નોડર્ડ સીટી દ્ારા કાચો મુસદ્ો (રા્ફ્ટ) તૈયાર 

કરવામાં આવી રહો છે અને તે મંજૂરી માટે 
જૂન 2018 માં કાઉન્સલ સમક્ રજૂ કરવામાં 
આવશે. તે બ્ામપટનમાં સ્ાત્નક કળા પ્રદશ્ડનને 
ટેકો આપવામાં અને ગત્તશીલ સાંસ્કૃ ત્તક ક્ેરિ 
બનાવવામાં સટીક ભૂરમકા ભજવશે.

બ્ામપટનમાં કળા અને સંસ્કૃ ત્તનું ભાત્વ ઘરવા 
આપે આપેલા ફાળા બદલ આપનો આભાર!ગઇ પાનખર ઋતુમાં, આ શહેરે બ્ામપટનના 

તેજસવી ભત્વષય માટે હજારો રહેવાસીઓના 
ઉજજવળ મૌરલક ત્વચારો સાંભળવા તેઓ સાથે 
વ્ાપક સમુદાયને આવરી લેતી વાતચીત કરી. 
આ બ્ામપટન આગામી 5, 10, 25 વષગો અને તાર 
પછી કેવું બની શકે છે - અને કેવું બનશે - તે માટે 
દૂરંદેશીપણંની કલપના કરવાના પ્રવાસની શરૂઆત 
હતી.

તે મૌરલક ત્વચારો બ્ામપટનના દૂરંદેશીપણં 
દસતાવેજનો કાચો મુસદ્ો (ત્વઝન રોક્ુમે્ટ 
રા્ફ્ટ) તૈયાર કરવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્ા 
છે. આ તમારં શહેર છે, અને આપણે આ યોગય 
કરીએ તે મહતવનું છે. રા્ફ્ટની સમીક્ા શહેરની 
વેબસાઇટ પર કરવા અને તમારો પ્રત્તભાવ પૂરો 
પારવા ચોક્કસ રહો. 

આ સુધારેલો દૂરંદેશીપણં દસતાવેજ મંજૂરી માટે મે 
મહહનાની શરૂઆતમાં કાઉન્સલને રજૂ કરવામાં 
આવશે. 

 ઉંમર-ઝમત્રતા્સભર બ્ામપરન વ્હૂિરચના  
બ્ામપટન કેનેરાના સૌથી જુવાન શહેરોમાંનું એક છે તારે, તેમાં વરીલો-્ૃધિોની વસતી પણ 
ઝરપથી વધી રહી છે. અમે વયો્ૃધિ થતી વસતી માટે આયોજન કરી રહાં છીએ તારે, આ 
શહેર ઉંમર-રમરિતાસભર બ્ામપટન વ્ૂહરચના બનાવી રહું છે. આ વ્ૂહરચના વલ્ડ્ડ  હેલથ 
ઓગકેનાઇઝેશનના (WHO) ઉંમર-રમરિતાસભર સમુદાયો માટે પરરવહન, આવાસીય, સામાજીક અને 
નાગરરક સમાવેશ, અને સામુદાત્યક સહાયતા અને આરોગય સેવાઓ સહહતના ધયાન આપવા જેવા 
આઠ ક્ેરિોને સંબોધશે.  આ વ્ૂહરચના ત્વકસાવવા અંગે સલાહ મેળવવા નાગરરકોની સલાહકારી 
સરમત્ત (સીટીઝ્સ એરવાઇઝરી કરમટી) બનાવવામાં આવી છે.

આ શહેર WHO નાં ઉંમર-રમરિતાસભર શહેરો અને સમુદાયોના નેટવક્ડમાં પ્રવેશવાની રાહમાં છે, 
જ ેઆરોગયપ્રદ અને સક્રિય જીણ્ડતા અને જીવનની ગુણવત્ાને પ્રોતસાહહત કરવાની વૈરશ્ક ઇચ્ાને 
સહાયતા કરે છે.

 તૈયાર રહિો   
કટોકટીમાં, તમને તમારં ઘર ખાલી કરવાનું અથવા તમને લંબાવેલા સમયગાળા માટે તમારા ઘરમાં જ 
રહેવાનું કહેવામાં આવે તેવું બની શકે. આ સંજાેગોમાં, તમને કટોકટીમાં સુસજજ રાખતી ક્કટની જરૂર 
પરશે જ ેતમને અને તમારા કુટંુબને ઓછામાં ઓછાં 72 કલાક માટે આત્મત્નભ્ડર રહેવા પૂરતો પુરવઠો 
પૂરો પાર ેછે. મહતવની વાત ક્કટને સહેલાઇથી પહોચંી શકાય તેવી જગયાએ, બૅકપૅકમાં કે ્હીલસવાળી 
સુટકેસમાં રાખવાની છે. વેબસાઇટ www.brampton.ca જાેઇને ઇમરજ્સી ક્કટમાં પૅક કરવાની 
વસતુઓની યાદી ધયાનમાં લો. 

પલાપનગં 
વિિન અપરટે

2018  
મયપુનસ્સપલ ઇલેક્શન 
(નગરપાઝલકા ચૂંરણી)
ઓક્ટોબર 22 મયુત્નરસપલ ઇલેકટશનનો ક્દવસ છે 
અને અમે તેને તમારા માટે મતદાન કરવા વધારે 
સરળ બનાવી રહાં છીએ! મતદાનના ક્દવસે, તમે 
તમારા વોર્ડ માં કોઇપણ મતદાન સ્ળે મત આપી 
શકો છો. 

તેમજ નોધંી લેશો:

• વધારે તારીખો અને સ્ળો ઉપલબધ થવાની સાથે, આગોતરં મતદાન ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં થશે.  

• મતદાન કરવાના હેતુસર, તમારં નામ મતદાર યાદીમાં અચૂક હોવું રહું – શું તમે યાદી પર છો કે 
કેમ તે તપાસવાની રીત ત્વશે વધુ માહહતી મેળવવા અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો. 

• જાે તમે મતદાન સ્ળે હાજર ના રહી શકો તો પ્રોર્ી (અત્ધકારપરિથી) મતદાન એક ત્વકલપ રહે છે. 
તમારા પ્રોર્ી તરીકે બીજા કોઇ મતદાતાને ત્નધા્ડરરત કરવા પ્રોર્ી ફોમ્ડ ભરો. ફોમસ્ડ અચૂકપણે સીટી 
હોલમાં રૂબરૂમાં રજૂ કરવા રહા.    

• આ ચૂંટણીમાં નવું: તમે મેયર, કાઉન્સલસ્ડ અને સૂ્લ બોર્ડ  ટસ્ટીની સાથે સાથે રીજીયન ઓફ પીલના 
ચેરમેન માટે પણ મતદાન કરશો.   

મહતવની ચૂંટણીલક્ી અદ્યતન માહહતી માટે વેબસાઇટ www.brampton.ca/bramptonvotes 

ચોક્કસપણે જાેશો, અને તમારી ત્નશાની છોરવાનું ભૂલતા નહી!ં

બ્ામપટન સમર કેમપસની ત્વશાળ ત્વત્વધતાનું આયોજન કરે છે, જ ે4 થી 17 વષ્ડની 
ઉંમરના માટે આનંદ, સક્રિય રહેવા અને શૈક્વણક ત્વકલપો પૂરા પાર ેછે. કાય્ડરિમોની 
યાદી વસંત અને ઉનાળો 2018 રરક્રિએશન ગાઇરમાં આપેલી છે. તમારી નકલ કોઇ 
મનોરંજન કે્દ્ર પરથી મેળવો અથવા ઓનલાઇન વેબસાઇટ જુઓ,  
www.brampton.ca/recreation  

બલપુૉ (BluePaw) રરિોડ્્સષિ પ્ોગ્ામ
ખોવાયેલા પાળેલા પ્રાણીથી થતો ભય કોઇપણ અનુભવી 
શકે છે. તમારો કૂતરો કે બબલારી ગુમ થાય તો તેઓ માટેનું 
અદ્યતન લાઇસ્સ તમને ઝરપથી તમારા પાળેલા પ્રાણી 
સાથે પુનઃમેળવી આપવામાં મદદ કરી શકે છે. પોતાના 
પાળેલા પ્રાણીઓનું લાઇસ્સ આપનારાઓનો આભાર 
માનવા તરીકે, આ શહેર બલૂપૉ કાય્ડરિમ શરૂ કરી રહું છે 
જ ેલાઇસ્સધારક પાળેલા પ્રાણીના મારલકોને સહભાગી 
થતા રરટેઇલસ્ડ પાસેથી અનોખી ઓફરો અને છૂટ આપે 
છે. 

જલદી આવવાની ત્વગતો માટે વેબસાઇટ  
www.brampton.ca/animalservices જાેતા રહો.

______________________________
માઉન્ર પલીિન્ર વિલેજ

 
આ ઉનાળામાં કંઇક નવું કરવાનું ધાયુું છે? તમને કળા, ચલરચરિો, વારસો (હેરરટેજ), બાહ પ્ર્ૃરત્ઓ 
કે ખાલી રમરિો સાથે હળવો સમય ત્વતાવવો એમ ગમે તેમાં રસ હોય, માઉ્ટ પલીઝ્ટ ત્વલેજ તમામ 
ઉંમરના લોકો માટે અજાેર અનુભવ પૂરો પાર ેછે. ત્વલેજના હાદ્ડમાં પબબલક સ્વેર છે જ ેરમતનું મેદાન, 
પ્રત્તબબબંબત તળાવ અને જાહેર કળા જેવી લાક્વણકતાઓથી ભરપૂર છે. નજીકમાં, પુનઃત્નરમ્ડત કેનેડરયન 
પેરસક્ફક રેલવે સટેશન એ લેન્માક્ડ  કમયુત્નટી સે્ ટર અને પુસતકાલયનું ઘર છે. 

જૂન 21 થી શરૂ કરીને, ગુરવારે સાંજનો સમય ત્વલેજ માકકેટમાં ત્વતાવવાનું ચૂકશો નહહ, અને અ્ય 
આગામી પ્રસંગો પર અદ્યતન માહહતી માટે વેબસાઇટ www.brampton.ca/mountpleasantvillage 
ચોક્કસ જુઓ.

તમારકી ઇકોસ્સસરમ.
તમારંુ ઘર.
તમે ઇકો પલેજ (વચન) લઇને બ્ામપટનનું પયા્ડવરણ 
સુધારવામાં મદદ કરી શકો છો, જ ેલોકોને બ્ામપટનમાં 
રહેતા અને/અથવા કામ કરતા લોકો પાસે અથ્ડ ર ેથી 
(એરપ્રલ 22 થી શરૂ કરીને) સપે્મબરના અંત સુધી 
સરળ, પયા્ડવરણ-રમરિતાસભર કામગીરીઓ કરવા મદદ માગતો કાય્ડરિમ છે. તમારા રમરિો, 
કુટંુબીજનો અને સાથી કમ્ડચારીઓને એ જ કરવાનો પરકાર ફંેકો. વેબસાઇટ જુઓ  
www.brampton.ca/ecopledge

�ૃહ સધુાર
પિરયોજનાઓ
શું આ ઉનાળામાં �ૃહ સુધાર પિરયોજના 
લાન કરો છો? 
શું તમને ઝોિનગં અથવા િબિ ંગ પરમીટ િવશે ��ો છે? 
શું તમારી �ૃહ પિરયોજનામાં પરમીટની જ�ર પડશે? 
905.874.2401 પર સીટી િબિ ંગ િડિવઝનનો સંપક�  કરો 
અથવા building.inquiries@brampton.ca  ને ઇમેલ કરો. 
તેઓ તમને ન�ર પાયે શ�આત કરવામાં મદદ કરશે.


