
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

પ્ાાંતની પ્ાદશેિક સિકાિની સમીક્ષામાાં પોતાનો અશિપ્ાય આપો 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (05 એપ્રિલ 2019) – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન પોતાના નાગરિકોને આહ્વાન આપે છે કે આ વસંત ૠતુમાં 

થનાિ પ્ાદેશિક સિકાિની સમીક્ષા પિ પોતાનો પ્શતિાવ અને મત દિાાવે. 

આ વર્ાનાાં પૂવાાર્ામાાં ઓન્ટારિયો પ્ાાંત દ્વાિા પ્ાદેશિક સિકાિોની સમીક્ષા કિવાનો પ્ાિાંિ થયો જેથી સુશનશચિત કિી િકાય કે નગિપાશિકાઓ 

અન ેપ્ાદેશિક સિકાિો સાંિવ હોય એટિા સિકાિક િીત ેકાયા કિી િહ્યા છે અને સમાજ જેના પિ આર્ાિ િાખી િક ેએવી મહત્ત્વની સેવાઓ 

આપવી િાિુ િાખી િક.ે 

આ સમીક્ષાના પરિણામોથી રિજન ઓફ પીિનાાં પ્િાસશનક માળખા પિ પ્િાવ પડી િકે જેમાાં બ્રમૅ્પટન,  પ્રમપ્રસસૉગા, ટાઉન ઓફ કૅલેડન 

જેવા શહેિો સમાયેલા છે. 

પોતાનો મત દિાાવો 

નગિપાશિકાઓ અને નાગરિકો પોતાનો મત ઘણી બર્ી િીતે પ્ાાંત દ્વાિા કાયાિત જાહેિ પિામિો મે 21 ના િોજ સમાપત્ થાય ત્યાિ પહેલા 

જણાવી શકશે. 

1.    પ્રવપ્રશષ્ટ સલાહકાિોન ેરૂબરૂ મળો 

વ્યશતતઓ તેમજ સાંગઠનો સમીક્ષા માટનેા શવશિષ્ટ સિાહકાિો સાથ ેરૂબરૂ વાત કિવાની શવનાંતી િજૂ કિી િકે છે. સલાહકાિો તમન ેમોઢેમોઢ 

સાંભળે એવી આ તક છે - એટલેક ેએવા લોકો જેઓ સમીક્ષા દ્વાિા આવરિત નગિપાશિકાઓમાાં સમય શવતાવતા હોય, કામ કિતા હોય અન ે

િહેતા હોય. 

જગ્યાઓ સીમીત છે અને વાત કિવાની િજૂઆતો ફતત એશપ્િ 3 થી એપ્રિલ 9 સધુી ખલુ્લી છે. બ્રૅમ્પટનનો આ પ્સાંગ 08 મ ે2019ના 

િોજ રિજન ઓફ પીલ ખાતે ગોઠવાયેલ છે (10, પીલ સેંટિ ડ્રાઇવ, બ્રૅમ્પટન). 

 2.    લપે્રખત િજૂઆત મોકલો 

પ્ાાંત એટિેકે પ્ોશવન્સ િેશખત િજૂઆતો ઇમેિથી અથવા પત્રથી પણ સ્વીકાિે છે. 

3.    ઓનલાઇન સવકે્ષણ પણૂણ કિો 

તમે પ્ાાંતનુાં સવકે્ષણ ઓનિાઇન પણ પૂણા કિી િકો. 
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સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટનની સિખામણીએ રિજન ઓફ પીિ કઈ સવેાઓ આપ ેછે? 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન અને રિજન ઓફ પીિ મનોિાંજક કાયાક્રમોથી માાંડીને કિિો એકઠો કિવા સરુ્ીની સાંખ્યાબાંર્ અશનવાયા સવેાઓ આપ ે

છે. કોણ િુાં કિે છે તેની સિળ સૂિી માટે આ લિાંક જુઓ. 

 પ્ાદશેિક સિકાિની સમીક્ષા અાંગ ેસીટી િુાં કિી િહ્યુાં છે? 

ઘણા સમયથી સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન રિજન ઓફ પીિ ખાતે શનષ્પક્ષ પ્શતશનશર્ત્વની િિામણ કિી િહ્યુાં છે તેમજ બ્રૅમ્પટન 

શનવાસીઓને પ્િાશવત કિતા શનણાયો િેવાય છે તે માંિ પિ બુિાંદીથી અવાજ ઉઠાવી િહ્યુાં છે. કમાિાિીઓ એશપ્િ માસમાાં કાઉશન્સિને 

અહેવાિ સૂપ્ત કિિ.ે આગામી બ ેમપ્રહનાઓમા ંવધ ુજાહેિ પિામશની તકો ઉપલબ્ધ થશ.ે વધ ુઅપડટે્સ માટેે સીટીની વેબસાઇટ અન ે

સોશ્યિ શમરડયા િેનિો માિફત જોડાયેિા િહેિો. 
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સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન શવિે શવર્ે વર્ુ માશહતી માટે અહીં મુિાકાત િો www.brampton.ca અમને ફોિો કિો Twitterપિ, Facebookપિ, અન ેInstagram પિ. 

  

 

 

 

 

  

શમરડયા સાંપકા: 

મોશનકા દુગ્ગિ  

કોઓર્ડાનેટિ, શમરડયા એન્ડ કમ્યુશનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Inside-Government.aspx&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|4e06a2ef973e4571484808d6ba0757a6|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636900938644275819&sdata=GyKyxdqVkudSEW+s0sudBxGYwLQ0Hth8HEKKKytPDUU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/19-08-2018%20-%20Briefing%20Note%20-%20Municipal%20Affairs%20and%20Housing%20-%20AMO_Final.pdf%23page=3&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|4e06a2ef973e4571484808d6ba0757a6|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636900938644275819&sdata=ZkLnjyncraD1wgqgwNQRuauvxf6ROSEmiUBSUXbcgEk=&reserved=0
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

