
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ઓક્ટોબિ 9 નાાં િોજ ટાઉન હૉલમાાં સ્થાનનક સાંઘીય ઉમદેવાિોના યજમાન બનશ ે

 

 
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (સપ્ટેમ્બિ 20, 2019) – વર્ષ 2019 ની કેનેરિયન ફેિિલ ઇલેક્શન (સાંઘીય ચ ાંટણી) પહેલાાં, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

િહેવાસીઓ માટે સૌથી મહત્વના મુદ્દાઓની ચચાષ કિવા તા. ઓક્ટોબિ 9 નાાં િોજ ટાઉન હૉલમાાં સ્થાનનક ઉમેદવાિોના યજમાન બનશ.ે 

 

આ પ્રસાંગ જાહિે જનતા માટ ેખુલ્લો છે અને સાાંજે 7 વાગ્યે િોઝ નથયેટિમાાં યોજાશ.ે બેઠકો સીનમત હોવાન ેલીધ,ે િહવેાસીઓન ેિોઝ નથયેટિની 

વેબસાઇટ પિ નોંધણી કિાવવાનુાં કહેવામાાં આવે છે. આ પ્રસાંગનુાં Facebook પિ લાઇવ સ્રીમમાંગ (જીવાંત પ્રસાિણ) પણ થશ.ે  

 

વર્ષ 2041 સુધીમાાં, બ્રેમ્પટનમાાં િહેવાસીઓની સાંખ્યા 900,000 કિતા વધાિે થાય તવેી અપકે્ષા િાખવામાાં આવે છે. કનેેિાના સૌથી જુવાન 

અન ેસૌથી ઝિપથી નવકસી િહેલા શહેિોમાાંનુાં એક હોવાથી, જનતાની અપેક્ષાઓ સાથ ેમેળ ખાતા નવકાસને સાંતુનલત કિવો એ એક પિકાિ છે 

અન ેએક તક પણ છે.  

 

સિકાિના ઉચ્ચતિ સ્તિો સાથે પોતાની ભાગીદાિીઓ મજબ ત કિીન,ે સીટી ઓફ બ્રમે્પટન એવા પ્રોજેક્્સ આગળ વધાિવાનો હેત ુધિાવે છે 

જેનો લાાંબા સમય સુધી આર્થષક પ્રભાવ પિ,ે નવી નોકિીઓ ઊભી થાય, અને આપણાાં િહેવાસીઓ માટે સામુદાનયક ગૌિવ અન ેજીવનની 

ગુણવત્તામાાં સુધાિ લાવ.ે” આ શહિેની સાંઘીય અગ્રતાઓની પ િી યાદી માટે, શહેિની વેબસાઇટ જુઓ.  

 

અવતિણ (ક્વૉટ): 

 

“આપણે કિેલી પસાંદગીઓનો સ્થાનનક મુદ્દાઓ પિ નોંધપાત્ર પ્રભાવ પિતો હોય છે – અને આપણન ેબ્રમે્પટન માટે અવાજ ઉઠાવે તવેા સ્થાનનક 

પ્રનતનનનધઓની જરૂિ છે. કનેેિાના સૌથી જુવાન અન ેસૌથી ઝિપથી નવકસી િહેલા શહેિોમાાંના એક તિીક,ે સાંઘીય સિકાિની સહાયતા અને 

ભાગીદાિી એ બ્રેમ્પટનની અગ્રતાઓ અને દ િાંદેશીપણાાંનુાં પરિણામ લાવવામાાં મહત્વની બાબત છે. આપણાાં સમુદાયમાાં રાનન્ઝટ, આર્થષક 

નવકાસ, સામુદાનયક સુિક્ષા, નવીન શોધ અને પયાષવિણલક્ષી પહેલો આગળ વધાિવામાાં આપણાાં ભાગીદાિો જે િીતે કરટબદ્ધ થશ ેતે સાંબાંધમાાં 

અથષસભિ સાંવાદ કિવા અમ ેઆશાવાદી છીએ.” 

- મેયિ પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown) 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ 

છે લોકો. અમને ઊર્જદ મળે છે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા 

પ્રિાસન ાં નેતૃત્િ કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, 

અને Instagram પર જોડાિ. અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 
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નમરિયા સાંપકષ: 

મોનનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્િષનેટિ, નમરિયા એન્િ કમ્યુનનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્ય હાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

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