
 

 

 

ઓક્ટોબર 30, 2018  

 

સીટી સત્તાવાળાઓ ગાાંજો વચેતા રરટલે સ્ટોસસ વવશ ેજાહરે જનતાન ાં માંતવ્ય મળેવવા માગ ેછે 

ટેવલફોન સવ ે(મોજણી) અને ઓનલાઇન પવલલક પોલ (જાહેર મતદાન) શરૂ કરવામાાં આવ્યો 

 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – સીટી ઓફ બ્રામ્પટન પોતાના રહવેાસીઓન ેપોતાન ાં માંતવ્ય જણાવવા કહી રહ્ ાં છે કે શ ાં બ્રામ્પટનમાાં ગાાંજો વેચતા 

રરટેલ સ્ટોસસ ચલાવવાની છૂટ આપવી જોઇએ કે નહીં. ગાાંજો વેચતા રરટેલ સ્ટોસસ વવશે ટેવલફોન સવે અન ેઓનલાઇન પવલલક પોલ મારફત ે

જાહેર જનતા પાસેથી પ્રવતભાવો માગવામાાં આવે છે જેથી મળેલી માવહતી નવી સીટી કાઉવન્સલન ેજણાવી શકાય. 

ઝાાંખીઓ 

 સીટી સત્તાવાળાઓએ જ દી જ દી વસ્તીન ેઆવરી લેતા 800 જેટલા બ્રામ્પટન રહેવાસીઓના ક લ નમનૂારૂપી કદમાાં ટેવલફોન સવ ે

હાથ ધરવા એક ત્રાવહત પેઢી, એવન્વરોવનક્સને રોકી છે. ટેવલફોન સવ ેઆ અઠવારિયાના ઉત્તરાધસમાાં શરૂ થશ.ે 

 ટેવલફોન સવ ેહાથ ધરવા, એક ઓનલાઇન પોલ હવે સીટી ઓફ બ્રામ્પટનની વેબસાઇટ પર ઉપલલધ છે. પોલ નવમે્બર 9, 2018 

નાાં રોજ રાત્રે 11:59 વાગ્યે બાંધ થશે. 

 ટેવલફોન સવ ેઅન ેઓનલાઇન પોલ બાંનનેા પરરણામોથી સ્ટાફ રરપોટસના ઘણાાં ભાગોમાાંનો એક ભાગ રચાશે, જે રિસમે્બર 5, 2018 

નાાં રોજ સીટી કાઉવન્સલન ેરજૂ કરવામાાં આવશ,ે જેથી કાઉવન્સલન ેએક માવહતગાર વનણસય લેવામાાં મદદ મળે.   

રરટેલ સ્ટોસસ સવહત, ગાાંજો (કેનેવબસ) વવશ ેવધ  વવગતો મેળવવા, વેબસાઇટ www.brampton.ca પર FAQs વવભાગ વાાંચો. 
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બ્રમૅ્પટન વવશાળ આયોજનો વવષ ેવવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભવવષ્ય માટે તૈયાર સાંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની વૃવધધ, ય વાની અને વૈવવધ્ય આપણને અલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેિાના ઇનોવશેન સૂપર કૉરરિોર ખાતે વસ્થત છીએ જયાાં રોકાણોન ેપ્રોત્સાવહત કરીએ છીએ અન ેવૈવવવક સ્તરે અમારી સફળતામાાં વૃવધધ કરી રહ્ા છીએ. અમે બનાવી 

રહ્ા છીએ એવા ગવતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા લોકોમાાં ગૌરવની લાગણીનો સાંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્્ટનને આગળ ધપાવી રહ્ા છીએ જેથી તે એક જોિાણ 

ધરાવત ાં શહેર બન ેજે પ્રવતસનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહવસક હોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં વધ  જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

વમરિયા સાંપકસ : 

નાટાલી સ્ટોગરિલ (Natalie Stogdill) 

મિડિયા સંકલનકર્ાા 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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