ત્વરિત જાહેિાત માટે

પ્રાદેશિક સિકાિની સમીક્ષા અંગે જાહેિ જનતાના પ્રશતભાવો માંગવામાં આવે છે

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (17 એપ્રિલ 2019) – રિજન ઓફ પીલ નગિપાપ્રલકાઓનું માળખું િાુંતીય સમીક્ષા હેઠળ છે . આ પ્રિષયમાું જાહેિ
જનતાની ભાિનાઓ અુંગન
ે ી તેમની નાડ પાિખિા સીટી માટે આગળ િધિાનો શ્રેષ્ઠ માગગ કયો છે તે પ્રિશે બ્રૅમ્પટનને પોતાના નાગરિકો અને
વ્યાપાિોનાું શું મત છે તે જાણવા છે .
આ વર્ષનાં પૂવાષર્ષમાં ઓન્ટારિયો પ્રાંત દ્વાિા પ્રાદેશિક સિકાિોની સમીક્ષા કિવાનો પ્રાિંભ થયો જે થી સુશનશચિત કિી િકાય કે નગિપાશિકાઓ
અને પ્રાદેશિક સિકાિો સંભવ હોય એટિા સિકાિક િીતે કાયષ કિી િહ્યા છે અને સમાજ જે ના પિ આર્ાિ િાખી િકે એવી મહત્ત્વની સેવાઓ
આપવી િાિુ િાખી િકે.
બ્રૅમ્પટન રિજન ઓફ પીિમાં િહેિ ત્રણ નગિપાશિકાઓ પૈકી એક છે . િાદેપ્રશક સ્તિે તે પ્રિકલ્પોની ચચાગ થઈ િહી છે કે શું એક અલગ શહેિ
બનિું જોઇએ (એટલેકે િદેશનો ભુંગ કિિો), ત્રણ નગિપાપ્રલકાઓનો પ્રિલય કિીને એક મોટું શહેિ બનાિિું કે પછી હાલનું માળખું જે મનું તેમ
જ િાખવુ.ં
બ્રૅમ્પટન શનવાસીઓ પોતાના અશભપ્રાયો ઘણી બર્ી િીતે આપી િકિે. જે પણ િપ્રતભાિો મળશે તે બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉપ્રન્સલના સભ્યોને
િાદેપ્રશક કાઉપ્રન્સલ ખાતે તેમજ િાુંતીય પિામશો દિપ્રમયાન અન્ય હળિામળિાના િસુંગો િખતે સમાપ્રહતગાિ પ્રનણગયો લેિામાું મદદરૂપ થિે.
પોતાનો મત દિાષવો


એશપ્રિ 24 ના િોજ સાુંજે 7 િાગ્યે ટેપ્રલફોન ટાઉન હૉલનું આયોજન થશે જ્યાિે સુંભાિના આધાિે પસુંદ કિેલ નુંબિો પિ કૉલ
કિિામાું આિશે. જે િોકો પોતાના નંબિ કૉિિ યાદીમાં ઉમેિવાની ઇચ્છા ર્િાવતા હોય તેઓ એશપ્રિ 24ના િોજ બપોિે

12 સધીમાું ઓનિાઇન સાઇન અપ કિી િકિે.


સીટી હૉિ ખાતે મે 4ના િોજ સાુંજે 3 િાગ્યે ટાઉન હૉલ સભામાું હાજિ િહેશો. આ સભામાં જે િોકો પોતાની રટપ્પણીઓ

આપવા માંગતા હોય અથવા પ્રચનો પૂછવા માંગતા હોય તેઓએ ઇમેિ કિી અહીં મે 3ના િોજ સાુંજે 4:30 સધીમાું
િપ્રજસ્ટિ કિાિિું જરૂિી છે cityclerksoffice@brampton.ca .


ટાઉન હૉિ સભાનું જીવંત પ્રસાિણ એટિેકે શરિમમંગ Facebook પિ થશે અને તે સમય દિપ્રમયાન િશ્નો િજૂ કિી શકાશે.



મે 21 સધીમાું ઓન્ટારિયો પ્રાંત દ્વાિા હાથ ર્િાયેિ સવેક્ષણ ઓનિાઇન પૂણષ કિિો.

ક્વોટ
"િાદેપ્રશક સિકાિ સમીક્ષા દિપ્રમયાન પ્રિપ્રિધ પ્રિકલ્પો પ્રિચાિિામાું આિશે અને અમાિી ઇચ્છા છે કે આ કિદાતાઓ માટે િાજબી હોય. હું
બ્રૅમ્પટન પ્રનિાસીઓને આહ્િાન આપું છું કે આ અપ્રત મહત્ત્િપૂણગ સમીક્ષામાું ભાગ લે જે થી આ શહેિનું જે િીતે િશાસન કિિામાું આિી િહ્ું છે

તેમાું પરિિિ્તન િાવી િકાય. આજે , બ્રૅમ્પટન કૅનેડામાું બીજા નુંબિનું સૌથી ઝડપી પ્રિકાસ પામતું શહેિ છે અને લગભગ 80 ટકા લોકો જે ઓ
રિજન ઓફ પીલ ખાતે િહેિા આિે છે તેઓ બ્રૅમ્પટનને પોતાનું પ્રનિાસસ્થાન બનાિે છે . તે બહ મહત્ત્િનું છે કે મેજ પિ જ્યાિે એિા પ્રનણગયો
લેિાતા હોય જે બ્રૅમ્પટનનાં શનવાસીઓને પ્રભાશવત કિતા હોય ત્યાિે આપણો અવાજ બુિંદ હોય."

-

મેયિ પેરિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)
-30

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન શવિે શવર્ે વર્ુ માશહતી માટે અહીં મુિાકાત િો www.brampton.ca અને Twitterપિ, Facebookપિ, અને Instagramપિ અમને ફોિો કિો.
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મોશનકા દુગ્ગિ
કોઓર્િષનેટિ, શમરિયા એન્િ કમ્યુશનટી એંગેજમેન્ટ
વ્યૂહાત્મક સંવાદ
સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

