ત્વરિત જાહેિાત માટે

પ્ાાંતની પ્ાદેશિક 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 જે થી સુશનશચિત કિી િકાય કે નગિપાશિકાઓ
અને પ્ાદેશિક સિકાિો સાંિવ હોય એટિા સિકાિક િીતે કાયા કિી િહ્યા છે અને સમાજ જે ના પિ આર્ાિ િાખી િકે એવી મહત્ત્વની સેવાઓ
આપવી િાિુ િાખી િકે.
આ સમીક્ષાના પરિણામોથી રિજન ઓફ પીિનાાં પ્િાસશનક માળખા પિ પ્િાવ પડી િકે જે માાં બ્રૅમ્પટન, પ્રમપ્રસસૉગા, ટાઉન ઓફ કૅલેડન
જે વા શહેિો સમાયેલા છે .
પોતાનો મત દિાાવો
નગિપાશિકાઓ અને નાગરિકો પોતાનો મત ઘણી બર્ી િીતે પ્ાાંત દ્વાિા કાયાિત જાહેિ પિામિો મે 21 ના િોજ સમાપ્ત થાય ત્યાિ પહેલા
જણાવી શકશે.
1.

પ્રવપ્રશષ્ટ સલાહકાિોને રૂબરૂ મળો

વ્યશતતઓ તેમજ સાંગઠનો સમીક્ષા માટેના શવશિષ્ટ સિાહકાિો સાથે રૂબરૂ વાત કિવાની શવનાંતી િજૂ કિી િકે છે . સલાહકાિો તમને મોઢેમોઢ
સાંભળે એવી આ તક છે - એટલેકે એવા લોકો જે ઓ સમીક્ષા દ્વાિા આવરિત નગિપાશિકાઓમાાં સમય શવતાવતા હોય, કામ કિતા હોય અને
િહેતા હોય.

જગ્યાઓ સીમીત છે અને વાત કિવાની િજૂ આતો ફતત એશપ્િ 3 થી એપ્રિલ 9 સુધી ખુલ્લી છે . બ્રૅમ્પટનનો આ પ્સાંગ 08 મે 2019ના
િોજ રિજન ઓફ પીલ ખાતે ગોઠવાયેલ છે (10, પીલ સેંટિ ડ્રાઇવ, બ્રૅમ્પટન).
2.

લેપ્રખત િજૂ આત મોકલો

પ્ાાંત એટિેકે પ્ોશવન્સ િેશખત િજૂ આતો ઇમેિથી અથવા પત્રથી પણ સ્વીકાિે છે .
3.

ઓનલાઇન સવેક્ષણ પૂણણ કિો

તમે પ્ાાંતનુાં સવેક્ષણ ઓનિાઇન પણ પૂણા કિી િકો.

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની સિખામણીએ રિજન ઓફ પીિ કઈ સેવાઓ આપે છે ?
સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અને રિજન ઓફ પીિ મનોિાંજક કાયાક્રમોથી માાંડીને કિિો એકઠો કિવા સુર્ીની સાંખ્યાબાંર્ અશનવાયા સેવાઓ આપે
છે . કોણ િુાં કિે છે તેની સિળ સૂિી માટે આ લિાંક જુ ઓ.
પ્ાદેશિક સિકાિની સમીક્ષા અાંગે 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 કિિે. આગામી બે મપ્રહનાઓમાં વધુ જાહેિ પિામશની તકો ઉપલબ્ધ થશે. વધુ અપડેટ્સ માટેે સીટીની વેબસાઇટ અને
સોશ્યિ શમરડયા િેનિો માિફત જોડાયેિા િહેિો.

-30સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન શવિે શવર્ે વર્ુ માશહતી માટે અહીં મુિાકાત િો www.brampton.ca અમને ફોિો કિો Twitterપિ, Facebookપિ, અને Instagram પિ.
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