
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

COVID-19 દિમમયાન સ્થામનક િસે્ટોિન્ટોન ેમદદરૂપ થવા માટ ેમિટી શરૂ કિ ેછે   

પમૅશયો બ્રમૅ્પટન પ્રોગ્રામ 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (24 જૂન 2020) –  આજથી, ઓન્ટારિયો િિકાિ, રિજન ઓફ પીલની પનુઃપ્રાિંભના તબક્કા 2માં પ્રવેશની મજૂંિી 

આપશે, જેમા ંબ્રૅમ્પટન ખાતે બહાિના મવસ્તાિમાં જમવા માટે િેસ્ટોિન્ટો અને બાિને ખોલવાની મજૂંિી આપશ.ે આ પરિવતતનના ટેકામાં િીટી 

ઓફ બ્રૅમ્પટન દ્વાિા પૅમશયો બ્રૅમ્પટન પ્રોગ્રામની શરૂઆત કિવામાં આવી છે. આ પ્રોગ્રામ િેસ્ટોિન્ટો અન ેબાિ માટ ેપોતાના પૅમશયોના 

મવસ્તિણ િિળ બનાવશે અન ેબહાિ ભૌમતક અંતિ જાળવી શકાશ.ે પમૅશયો બ્રૅમ્પટન પ્રોગ્રામ માિફત ેવધ ુિહેવાિીઓ બહાિ ઉનાળાની ૠત ુ

માણવા માટ ેબહાિ નીકળી શકશે અન ેસ્થામનક વ્યવિાયોને મદદરૂપ થઈ શકશ.ે   

 

સ્થામનક વ્યવિાયોની બ્રૅમ્પટનનાં અથતતંત્રમાં મહત્ત્વની ભૂમમકા છે અન ેમિટી તેમન ેCOVID-19 ના િોગચાળાની અિિોમાથંી ફિી બઠેા 

કિવામા ંમદદ કિવા પ્રમતબદ્ધ છે. પૅમશયો બ્રૅમ્પટન પ્રોગ્રામ અિજી અને પિમીટો જાિી કિવાની પ્રરિયામા ંઝડપ વધાિશ ેઅન ેફુટપાથ, પાર્કિંગની 

જગ્યા અન ેકબત લેન પૅમશયોની ફી 01 જાન્યુઆિી 2021 િધુી માફ કિવાની મંજૂિી આપશ.ે 

 

બહાિની જગ્યા મવસ્તાિવા માટે બ ેમવકલ્પો મળશ:ે 

• ખાનગી મમલકતમા ંપમૅશયોના હગંામી મવસ્તિણ – આ મવકલ્પ હાલના િેસ્ટોિન્ટો અન ેબાિના પૅમશયોને નવા હગંામી પૅમશયો અને 

હંગામી મવસ્તિણો ખાનગી મમલકતોમાં કિવા દેશ ેજેમા ંપાર્કિંગ લૉટ્િનો િમાવેશ થાય છે. 

• િધુિાઇની મમલકતો અથવા પમલલક િાઇટ ઓફ વનેી અદંિ હગંામી પમૅશયો મવસ્તિણો – આ મવકલ્પ િુધિાઇ (મ્યુમનમિપલ) મમલકતો 

પિ પૅમશયો બનાવવા કે તનેુ ંમવસ્તિણ કિવાની મંજૂિી આપશ ેજેમા ંિામેલ છે પમલલક િાઇટ્િ ઓફ વ ે(ફુટપાથ). 

 

હંગામી પૅમશયોની પરવાનગી ફક્ત પ્રસ્થામપત િેસ્ટોિન્ટો અન ેબાિ તમેજ અન્ય ખાદ્ય પેય િ ંસ્થાઓને મળશ.ે વ્યવિાયો પાિે તે ચલાવવાનું 

પ્રમાણભૂત વ્યવિાય લાયિન્િ/િમજસ્રેશન હોવુ ંઆવશ્યક છે. પહોંચી શકાય એવી પાર્કિંગની જગ્યાઓ પાર્કિંગના ઉપયોગ અન ેપહોંચ માટે 

ઉપલલધ િાખવાની િહેશે, અન ેહગંામી પૅમશયો મવસ્તિણો મનયુક્ત કિવામા ંઆવેલ અમગ્નશમન માગત અથવા દ્રમિ-મત્રકોણમાં પડવા જોઇએ 

નહીં. િેસ્ટોિન્ટો અને બાિના ગ્રાહકોની િવેામાં વાજબી માત્રામાં માનક પાર્કિંગ જગ્યા જાળવવાની િહશે.ે 

 

હંગામી પૅમશયો મવસ્તિણની અિજી મિટીની વેબિાઇટ પિથી મળશ ેઅન ેતે ઓનલાઇન મિટી ક્લકત ઓરફિમા ંિજૂ કિી શકાશ.ે િેસ્ટોિન્ટ 

મામલકો માટ ેઅિજી િમીક્ષાની પ્રરિયા અને િમયિીમાઓ વ્ય વમસ્થત િીતે નક્કી કિાશે જેમાં િાથે ચાલુ િહેલ COVID-19 ના િોગચાળા 

દિમમયાન કમતચાિીઓના આિોગ્ય અન ેિલામતીનું ધ્યાન િાખવામાં આવશ.ે  

 

પિમીટ મેળવવા માટેની વધુ જાણકાિી માટે અહીં મુલાકાત લો પૅમશયો બ્રૅમ્પટન પષૃ્ઠ.  

https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx


 

 

 

મિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન COVID-19 થી િમાજ િામૂમહક િીતે પનુ: િાજો થાય તમેજ સ્ટાફ અને િહવેાિીઓના આિોગ્ય અન ેિલામતી માટે 

પ્રમતબદ્ધ છે પૅમશયો બ્રમૅ્પટન િુમનમચચત કિશે ક ેવ્યવિાયો િુિમક્ષત િીતે કામ કિતા િહે અન ેિાથ ેજ ભૌમતક અંતિ જાળવવાના તેમજ 

ઓન્ટારિયો િિકાિ દ્વાિા જાિી કિાયેલ અન્ય જાહેિ આિોગ્ય માગતદર્શતકા અગંેના મનયમોનો આદિ કિવામાં આવ ેછે.  

 

ઇકોનોમમક રિકવિી સ્રટેજી 

બ્રૅમ્પટનનાં અથતતતં્રમા ંસ્થામનક વ્યવિાયોની મનણાતયક ભૂમમકા છે. ગત માિમાં બ્રૅમ્પટન િીટી કાઉમન્િલે બ્રૅમ્પટનના અથતતંત્રને ફિી બેઠંુ 

કિવાના વ્યુહ (Economic Recovery Strategy) ને મજૂંિી આપી હતી જેમા ંનાના વ્યવિાયો, િેસ્ટોિન્ટો અને પ્રવાિનને મદદરૂપ થતા 

પગલાંનો િમાવેશ થાય છે. એના ભાગરૂપે મિટીએ તેમનુ ં"િપોટત લોકલ” અમભયાન શરૂ કયુિં છે જેમા ંિહેવાિીઓન ેCOVID-19 તમેજ ત્યાિ 

બાદ પણ લોકલ વસ્તુઓ શોધવા, પિંદ કિવા અને ખિીદવા માટે પ્રોત્િામહત કિવામા ંઆવે. 

 

 

 

COVID-19ને પ્રમતિાદ આપતા િમાજને િપોટત કિવાના મિટીના પ્રયાિો તેમજ ઉપિોક્ત મનણતયો મવશ ેવધ ુમામહતી માટ,ે મુલાકાત 

લો www.brampton.ca/COVID19 ની અથવા @CityBrampton ન ેTwitter, Facebook અને Instagram પિ ફોલો કિો. 

 

અવતિણો 

“આપણી િેસ્ટોિન્ટો જ્યાિે પોતાના પૅમશયો ઊભા કિી િહ્યા છે અન ેઆપણ ેતબક્કા 2મા ંપ્રવેશી િહ્યા છીએ ત્યાિ ેઅમાિ ેિુમનમચચત કિવુ ંછે કે 

અમ ેતેમને પીલ પમલલક હલે્થ અને પ્રોમવન્િની માગતદમશકા અનુિાિ ભૌમતક અંતિો જાળવવાના રદશાિૂચનોનુ ંપાલન કિીન ેપોતાની િવેાની 

િંભાવનાઓ મહત્તમ કિવા માટે પોતાની જગ્યાઓ ઝડપથી મવસ્તાિવામા ંમદદરૂપ થઈએ. ચાલો આપણે આ ઉનાળે બ્રૅમ્પટનમા ંઆપણી 

સ્થામનક િેસ્ટોિન્ટોને મદદરૂપ થવા અનેક જોિદાિ પૅમશયોનો પુિેપુિો લાભ ઉઠાવીએ." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"આપણા વૈમવધ્યથી છલકાતા શહેિમા ંભાતભાતની િેસ્ટોિન્ટો છે. આપણ ેફિી બેઠા થઈ િહ્યા છીએ ત્યાિ ેહવ ેતો આપણે િપોટત લોકલને ટેકો 

આપીએ, તે ક્યાિેય ન હતુ ંએટલંુ અગત્યનુ ંછે. પૅમશયો બ્રૅમ્પટન પ્રોગ્રામથી આપણી સ્થામનક િેસ્ટોિન્ટો આપણન ેઉનાળાના હવામાનને માણવા 

પોતાના પૅમશઓમા ંવધુ જગ્યા આપી શકશે જ્યાિે આપણે નવા નવા વ્યંજનો અજમાવીશંુ અને આપણા સ્થામનક વ્યવિાયોન ેટેકો આપીશંુ." 

- પૉલ મવિેન્ટ, પ્રાદેમશક પરિષદ િભ્ય (િીજનલ કાઉમન્િલિ)વૉડત 1 અને 5, િહ પ્રમુખ, ઇકોનોમમક િપોટત ટાસ્ક ફોિત; િીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન 

 

"હંુ આપણી સ્થામનક િેસ્ટોિન્ટોને પૅમશયો બ્રૅમ્પટન પ્રોગ્રામ માિફત મવસ્તરિત પૅમશયો માટ ેઅિજી કિવા પ્રોત્િામહત કિવા માંગુ ંછંુ. અમે આ 

પ્રરિયાને બને એટલી િિળ અન ેિગુમ બનાવવા પ્રમતબદ્ધ છીએ જેથી વ્યવિાયો ઝડપથી આપણા િમાજને િલામત અને મવસ્તરિત િવેાઓ 

પ્રદાન કિી શક.ે"  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://letsconnect.brampton.ca/


 

 

- માઇકલ પલેશી, પ્રાદેમશક પરિષદ િભ્ય (િીજનલ કાઉમન્િલિ) વૉડત 2 અને 6, િહ પ્રમુખ, ઇકોનોમમક િપોટત ટાસ્ક ફોિત; િીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન 

 

"અમારં રિઓપનનંગ એન્ડ રિકવિી વર્કિંગ ગ્રૂપ તે િુમનમચચત કિવા કાયત કિી િહ્યું છે ક ેઅમે પનુઃપ્રાિભંના પ્રત્યેક તબક્ક ેઆપણા અથતતતં્ર અને 

જાહેિ આિોગ્ય વચ્ચ ેિમતુલા જાળવવાની અગ્રીમતા િાથ ેતૈયાિ િહી શકીએ. આપના શહેિના પૅમશયો ફિી ખોલવા તે આપણે ફિી િાજા 

થવાની પ્રરિયામાં અગત્યનુ ંપાિું છે અન ેઅમાિે તે શક્ય હોય એટલંુ િુગમ અન ેિાંધિમહત બનાવવુ ંછે." 

- માર્ટતન મેરડિોિ (Martin Medeiros), રિજનલ કાઉમન્િલિ, વૉડત 3 & 4 પ્રમુખ, રિઓપનનંગ એન્ડ રિકવિી વર્કિંગ ગ્રપૂ, મિટી 

ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

"સ્થામનક વ્યવિાયો જ્યાિે COVID-19 િોગચાળાની ચાલુ િહેલ અિિોમાથંી ઊભા થઈ િહ્યા છે ત્યાિ ેકાઉમન્િલ અન ેકમતચાિીઓ સ્ટાફ અને 

િહેવાિીઓના આિોગ્ય અન ેિલામતીન ેિક્ષણ આપીને તમેન ેમદદ કિવા પ્રમતબદ્ધ છે. પૅમશયો બ્રૅમ્પટન પ્રોગ્રામ હેઠળ પિમીટો અને અિજીઓ 

પિ પ્રરિયા કિવા સ્ટાફ ખંતપૂવતક કામ કિશ ેજેથી બાિ અન ેિેસ્ટોિન્ટો આપણા િમુદાયને િુિમક્ષત િીતે ફિી િેવા આપી શક.ે 

- ડેમવડ બારિક, ચીફ એડમમમનસ્રેરટવ ઓરફિિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), મિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"આ વષ ેઘણી બધી િેસ્ટોિન્ટો માટે ઝડપથી પિવાનગીઓ મેળવવી તાકીદની જરૂરિયાત બની ચુકી છે. િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટનને લાખ અમભનંદન 

કે આખા શહેિમા ંતમેણ ેિેસ્ટોિન્ટના પૅમશયો મવસ્તિણોને મજૂંિીઓ આપવાની પ્રરિયામા ંઝડપ વધાિી દીધી છે. આ નીમત સ્થામનક િેસ્ટોિન્ટોને 

પોતાના ગ્રાહકોન ેિોગચાળાને કાિણે ટુકંાઇ ગયેલ ઉનાળાની ૠતુ દિમમયાન િુિમક્ષત િીતે િેવા આપવામાં મદદરૂપ થાય છે. આપનો આભાિ 

મેયિશ્રી, કાઉમન્િલ અન ેસ્ટાફ." 

- ટૉડ લેટ્િ, CEO, બ્રમૅ્પટન બોડત ઓફ રેડ 
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મમરડયા િપંકત (MEDIA CONTACT): 

મોમનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડતનેટિ, મમરડયા એન્ડ કમ્યુમનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િંવાદ  

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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