
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

આપન ેનનમતં્રણ છે: બ્રમૅ્પટનન ાં પોસ ય તવે  આવ સ મ ટનેી વ્યહુરચન   

(Affordable Housing Strategy) 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટ રરયો (15 ઑક્ટોબર 2019) – આપણ  બ ગરરકોની વવવવધ આવ સ જરૂરરય તોન ેપહોંચી વળવ  સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનન ે

તેમની પ્રથમ એફર્ડેબલ હ ઉસસાંગ સ્ટ્રેટજીન  વવક સની શરૂઆત કરત  ગૌરવની લ ગણી થ ય છે. 

 

ભૌનતક, આર્થિક અન ેસ મ વજક સુખ ક રી મ ટ ેસુરવિત અન ેત આવ સ અવનવાર્ય છે. જોક,ે બ્રૅમ્પટન અન ેગ્રેટર ટોરોન્ટો વવસ્ટ્ત રન ાં શહેરોમ ાં 

રહેવ સીઓ મ ટ ેપોસ ય તેવ  આવ સ મેળવવ  પર્ડક રરૂપ રહ્ુાં છે.  

 

નિટી િમાજ પાિેથી મલૂ્ર્વાન પ્રનતભાવો મેળવવા માટ ેચાિ જાહેિ કન્િલ્ટેશનના ંઇવને્્િ ર્ોજવા જઈ િહી છે. િહવેાિીઓન ેઆહ્વાન 

કિવામા ંઆવે છે કે તઓે હાજિી આપીને િસ્તા આવાિો અને પોતાની આવાિની જરૂરિર્ાતો અંગ ેપોતાના મત દશાયવ.ે 

 

પનલિક ઓપન હાઉિ 

મંગળવાિ, ઓક્ટોબર 22, સ ાંજે 04:30 – 07:30 વ ગ્ય  સુધી 

બ્રૅમ્પટન નિટી હૉિ, એરરયમ (મખુ્ય મ ળ) (Brampton City Hall, Atrium (Main Floor)) 

2 વેસલાંગ્ટન સ્ટ્રીટ વેસ્ટ્ટ (2 Wellington Street West)  

 

જાહિે વકયશૉપ #1 

ગુરૂવાિ, ઓક્ટોબર 24, સ ાંજે 6 – 8 વ ગ્ય  સુધી 

સ્પસ્પ્રંગડેિ િાઇબ્રેિી, મવટટપરપઝ રૂમ (Springdale Library, Multipurpose Room) 

10705 બ્રૅમલી રોર્ડ (Bramalea Road) 

 

જાહિે વકયશૉપ #2 

મંગળવાિ, ઓક્ટોબર 29, સ ાંજે 6 – 8 વ ગ્ય  સુધી 

માઉન્ટ પ્િેઝન્ટ કમ્ર્ુનનટી િેંટિ, પૉલ હન્ટ રૂમ B (Mount Pleasant Community Centre, Paul Hunt Room B) 

100 કમ્યુટર ડ્ર ઇવ (Commuter Drive)  

 

 



 

 

જાહિે વકયશૉપ #3 

મંગળવાિ, નવેમ્બર 5, સ ાંજે 6 – 8 વ ગ્ય  િુધી 

નાઇ્િનબ્રજ નિનનર્િ િેંટિ ઑરડટોરિર્મ (Knightsbridge Senior Centre Auditorium)  

1A ન ઇટ્સવબ્રજ રોર્ડ (1A Knightsbridge Road) 

 

બ્રમૅ્પટનના ંઆવાિ નવષર્ક  

રિજન ઓફ પીિ સ્થાનનક આવાિ િત્તા છે જે િસ્તા ભાડાના ંએકમો પૂિા પાડે છે કે જ્ર્ાિે નિટી ભૂનમ ઉપર્ોગ ર્ોજના માટે જવાબદાિ છે. 

બાંધ શ ેતે ભ ર્ડ ન  અન ેઓનરશીપવ ળ  સસ્ટ્ત  એકમોની સાંખ્ય  વધ રવ  પર હાઉસ્પિગં બ્રૅમ્પટન ધ્ર્ાન કેનન્િત કિશે.  

 

િહેવાિીઓ િાથ,ે આવ સ પ્રદ ત ઓ સ થે, સ મ વજક વહસ્ટ્સેદ રો સ થ ેઅન ેસરક રન  તમ મ સ્ટ્તર ેવસટી ક યિ કરશ ેજેથી "મેર્ડ ઇન 

બ્રૅમ્પટન"ની વ્યુહરચન નો વવક સ થ ય જે બ્રૅમ્પટનવ સીઓની આવ સની હ લની અન ેભ વવ જરૂરરય તોન ેસાંતોષ.ે 

નિટીની િસ્તા આવાિ વ્રુ્હિચના (Affordable Housing Strategy) વવશે વધુ મ વહતી મ ટે અમાિી વેબિાઇટની મુિાકાત 

િો. 

 

અવતિણ 

 

“જ્ય રે આપણ ેઆશ  ર ખી રહ્  છીએ કે આપણ ાં શહેરની વસ્ટ્તીમ ાં આગ મી 25 વષોમ ાં 50 ટક  જેટલી વૃવધધ થશ ેત્ય રે, આપણા 

િહેવાિીઓની િમૃનધધમા ંિધુાિો આવે તે બાબત બ્રમૅ્પટન નિટી ઓફ ઓપર્ચરુ્યનનટી એટિેકે અવિિ આપતું શહેિ બન ેતે િુનનનચચત કિવા 

માટનેો એક અનતમહત્ત્વપૂણય મુદ્દો બની જાર્ છે. હાઉસ્પિગં બ્રમૅ્પટન (Housing Brampton) આપણા શહેિને િમાવેનશત, જીવવ લ યક અન ે

સમ જ પર ધ્ય ન આપત ાં શહેર તરીક ેવવકસ વવ  તરફનુાં સ હવસક પગલુાં ગણી શક ય. "હુાં તમ મ બ્રૅમ્પટનવ સીઓન ેબહ ર પર્ડીન ેપોત ન  

માંતવ્યો દશ િવવ  આહ્વ ન કરાં છુાં." 

-મેયર પેરરક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 

-30- 
 

કનૅરે્ડ ન  સૌથી ઝર્ડપી વવક સ કરત  શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમ ાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમ ાં 70,000 વ્ય પ રો છે. અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હ દિ 

છે લોકો. અમને ઊર્જિ મળે છે અમ ર  વવવવધ સમ જોમ ાંથી, અમ ેરોક ણ મ ટે આકષણનુાં કેન્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પય િવરણીય નવવનત  તરફ દોરી જત  

પ્રવ સનુાં નેતૃત્વ કરીએ છીએ. અમ રી ભ ગીદ રી એવ  વનરોગી શહેરન  વવક સ મ ટે છે જે સુરવિત, ટક ઉ અને સફળ હોય. અમ રી સ થે Twitter, Facebook, 

અને Instagram પર જોર્ડ વ. અહીં વધ ુર્જણક રી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Pages/Affordable-Housing.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Pages/Affordable-Housing.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

નમરડર્ા િપંકય: 

મોનનકા દુગ્ગિ  

કોઓર્ડયનેટિ, નમરડર્ા એન્ડ કમ્ર્ુનનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્ર્ૂહાત્મક િંવાદ   

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

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

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

