
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

આ જવાબ કાર્ડ મેઇલ કરતા પહલેા ર્ૅશ કરલેી લાઇન પર કાપો 

પૂરું નામ 

ટપાલન ું સરનામ ું 

તમારી અુંગત માહહતી ફક્ત આ પરરયોજનાના હેત ઓ માટે ઉપયોગમાું લેવાશે. 

ઘર / એપાટડમેન્ટ નુંબર — સ્ટ્રીટ નુંબર, સ્ટ્રીટન ું નામ 

ઇ-મેલ, વૈકહપપક  ફોન, વૈકહપપક  શહેર, પ્રોહવન્સ, પોસ્ટ્ટ કોર્ 

મ્ય હનહસપલ ફ્રીર્મ ઓફ ઇન્ફોમેશન એન્ર્ પ્રોટેક્શન ઓફ પ્રાયવહસ ઍક્ટ અન સાર માહહતી એકહિત કરવામાું આવશે. અુંગત માહહતી હસવાય તમામ રટપ્પણીઓ જાહેર રેકૉર્ડનો ભાગ 

બનશે. 

મને હાઉસસુંગ નાઉ (Housing Now) માટેની પરામશડ સામગ્રી છાપેલ સ્ટ્વરૂપમાું પ્રાપ્ત કરવી છે – 770અને 805 ર્ૉન હમપસ રોર્. 

આ પ્રરિયા અુંગે સુંવાદ સાધવાના હેત સર હ ું સ્ટ્થાહનક કાઉહન્સલરને મારું નામ, સરનામ ું અને ઇમેલ સરનામ ું જાહેર કરવા સુંમહત આપ ું છ ું. 

સામગ્રી નીચેની ભાષામાું મોકલવા હવનુંતી:  

અુંગે્રજી  اردو فارسی 

ગ જરાતી தமிழ் 

770 ર્ૉન હમપસ રોર્ અન ે805 ર્ૉન હમપસ રોર્ 

કમ્ય હનટી પરામશડ સભા (COMMUNITY CONSULTATION MEETING)   

આપને ઓનલાઇન કમ્ય હનટી પરામશડ સભામાું આમુંિણ છે જેથી આપ હાઉસસુંગ નાઉ ઇહનહશએરટવ (Housing Now Initiative) તેમજ તમારા હવસ્ટ્તાર માટે શ ું 

આયોજન થઈ રહ્યા છે તે હવશે વધ  જાણકારી મેળવી શકો. આ સાથે હસટી ઓફ ટોરોન્ટો અને રિએટTO સાથે તમારા હવચારો અન ેઅહભપ્રાયની આપલે કરી શકશો. 

સીટી કાઉહન્સલે માન્ય રાખય ું છે કે 770 અને 805 ર્ૉન હમપસ રોર્ હસટી ઓફ ટોરોન્ટોની હાઉસસુંગ નાઉ 

ઇહનહશએરટવનો ભાગ બનશે. હાઉસસુંગ નાઉ અુંગે વધ  માહહતી માટે ચચાડ માગડદર્શડકા વાુંચો અન ેઅહીં 

મ લાકાત લો www.createto.ca/housingnow. 

770 ર્ૉન હમપસ રોર્ 

પ્રાથહમક હવકાસ હવભાવના નીચે મ જબની દરખાસ્ટ્ત કરે છે: 

• 3 હબસપર્ુંગ 48 જેટલા માળ સ ધીના 

• આશરે 1,250 રહેઠાણના એકમો 

• આશરે 417 રકફાયતી ભાર્ાના ઘર 

• નવી TDSB પ્રાથહમક શાળા, બાળ સુંભાળ સ હવધા, જાહેર ઉદ્યાન અને સાઇટમાુંથી પસાર થતો 

જાહેર માગડ 

805 ર્ૉન હમપસ રોર્ 

પ્રાથહમક હવકાસ હવભાવના નીચે મ જબની દરખાસ્ટ્ત કરે છે: 

• 2 હબસપર્ુંગ 48 જેટલા માળ સ ધીના 

• આશરે 805 રહેઠાણના એકમો 

• આશરે 268 રકફાયતી ભાર્ાના ઘર 

• નવો જાહરે ઉદ્યાન, બાળ સુંભાળ સ હવધા, જાહરે માગડ અને જાહરે સ્ટ્થળો તેમજ માગોની સજાવટમાું 

સ ધારા 

મુંગળવાર, 14 સપ્ટમે્બર 2021 

સાુંજે 6:30  – સાુંજે 8:30. 

વબેકે્સ ઇવને્્સ મારફત ેઓનલાઇન 

કેવી રીતે જોર્ાવ ું તેની હવગતો પાછળ 

COVID-19 નો ફેલાવો ઘટાર્વા માટે અમે પહલલક હેપથ રદશાહનદેશોન ું પાલન કરીએ 

છીએ જેમકે ભૌહતક અુંતર જાળવવ ું અને એટલે કમ્ય હનટી પરામશડ સભા અમે 

ઓનલાઇન ગોઠવીશ ું. 

આગામી કમ્ય હનટી કન્સપટેશન મીટટુંગમાું તમે કઈ વધારાની જાણકારી માુંગો છો? 

770    

805    

N 

આ સૂચના اردو ,فارسی , ગ જરાતી, અથવા தமிழ் માું વાુંચવા માટે અહીં મ લાકાત લો: 

www.createto.ca/770donmills અથવા www.createto.ca/805donmills 

http://www.createto.ca/housingnow
http://www.createto.ca/770donmills
http://www.createto.ca/805donmills
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Michelle Corcoran 

વરરષ્ઠ પ્લાનર 

હસટી પ્લાસનુંગ રર્હવઝન 

michelle.corcoran@toronto.ca 

416-395-7130 

ર્પે્ય ટી મયેર Denzil Minnan-Wong 

ર્ૉન વેહલ ઇસ્ટ્ટ કાઉહન્સલર અને રે્પ્ય ટી મેયર 

councillor_minnan-wong@toronto.ca 

416-397-9256 

ઓનલાઇન જોર્ાઓ 

સિ પહેલા સૂચના માટ ેકે કવેી રીતે જોર્ાઇ શકાય તેમજ પ્રશ્નો પૂછવા કે 

સાુંભળવા માટે www.createto.ca/770donmills અથવા 

www.createto.ca/805donmills ની મ લાકાત લેશો. 

ફોનથી જોર્ાઓ 

ર્ાયલ કરો 416-216-5643 

એક્સેસ કોર્ 132 876 7741 દાખલ કરો  

સિ દરહમયાન પ્રશ્ન પૂછવા માટે, "તમારો હાથ ઉંચો” કરવા દબાવો *3. 

પરામશડ સામગ્રી: ઓનલાઇન અથવા છાપલે નકલની હવનુંતી કરશો 

પરામશડ સામગ્રીની નકલ મેળવવાની હવનુંતી કરવા, અમને આ સૂચનાની નીચે આપેલ હપ્ર-પેઇર્ રરપ્લાય કાર્ડ કાપીને મેઇલ કરો અથવા 647-346-1081 પર અમારે 

માટે મેસેજ મૂકો. રજૂઆત, સભાન ું રેકોર્ર્િંગ, માહહતી પિક અને ફીર્બેક ફોમડ સહહતની સભાની સામગ્રી પ્રોજેક્ટની વેબસાઇ્સ પર સભા બાદ ઉપલલધ થશે 

(www.createto.ca/770donmills અને www.createto.ca/805donmills) 

આવાસ 

એક્સેહસહબહલટી ફોર ઓન્ટારરયન્સ હવદ રર્સેહબહલટીઝ ઍક્ટ, 2005 ના અન પાલનની ખાતરી રહે તે માટે હસટી ઓફ ટોરોન્ટો આવશ્યક પગલાું લેવા પ્રહતબદ્ધ છે. 

ઓનલાઇન હસટી ઇવેન્ટમાું સહભાગી થવા માટે જો તમને હવકલાુંગતા સુંબુંહધત આવાસ કે ભાષાુંતર સેવાઓની જરૂર હોય તો અમને શક્ય એટલ ું જપદી જણાવવા 

હવનુંતી છે જે તમે નીચે આપેલ ફોન નુંબર અથવા ઇમેલ સરનામાઓ પર Michelle Corcoranનો સુંપકડ સાધીને કરી શકો છો જેથી ખાતરી રહે કે યોગ્ય આવાસ 

હનધાડરરત કરવા અમે તમારી સાથે કાયડ કરી શકીએ. 

તમ ેહસટી પ્લાસનુંગ અથવા તમારા સ્ટ્થાહનક કાઉહન્સલરનો સુંપકડ પણ કરી શકો છો: 

કમ્ય હનટી પરામશડ સભા 

14 સપ્ટેમ્બર 2021 

સાુંજે 6:30  – સાુંજે 8:30. 

સભાની દસ હમહનટ પહેલા જોર્ાઇ જવા હવનુંતી છે જેથી તમને લૉગ ઓન કરવાનો સમય મળે. 


