
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન મયેિના COVID-19 સિસનયિસ િપોટસ ટાસ્ક ફોિસની (Seniors Support Task Force)  

જાહિેાત કિ ેછે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (18 માર્સ 2020) – આજે િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટને તમેન ું ત્રીજ ું ફક્ત વરિષ્ઠો માટને ું સવસિષ્ટ કાયસ દળ ઊભ ું કયાસની જાહેિાત 

કિી છે જે સ્થાસનક અથસતુંત્ર અને નબળા િમાજોન ેટેકો મળી િક:ે મેયિનો COVID-19 સિસનયિસ િપોટસ ટાસ્ક ફોિસ. 

 

પૅટ ફોર્ટસની િીજનલ કાઉસન્િલિ વૉર્સ 7 અને 8 અન ેિીજનલ કાઉસન્િલિ ગ િપ્રીત સિલ્લોન, વૉર્સ 9 અન ે10નાું િહ પ્રમ ખપદે આ સવિેષ ટીમ 

બ્રૅમ્પટનના વરિષ્ઠ નાગરિકોન ેઆવા િમયે િૌથી વિ  આવશ્યક હોય એવી માસહતી અન ેિુંિાિનો પહોંર્ાર્વા અુંગ ેિુંકલન કિિ.ે 

 

આ જૂથ  સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ઇમજસન્િી ઓપિેિન્િ િેંટિ અન ેસિટીના સ્ટાફ િાથ ેમળીને કામ કિિ ેજેઓ COVID-19ને માત આપવા 

માટનેા અિિકાિક પ્રસતભાવન ું વ્યવસ્થાપન કિ ેછે. 

 

આજની જાહેિાત મેયિના COVID-19 ઇકોનોસમક િપોટસ એન્ર્ રિકવિી અન ેિોશ્યલ િપોટસ ટાસ્ક ફોર્િસિની ગઈ કાલે થયેલ પ્રાિુંભના પગલ ે

થઈ છે. આ અંગે વધ ુમાહિતી અિીં વાંચો. 

 

અમાિી િાથ ેજોર્ાવ 

જે વ્યસક્તઓ સિટીના COVID-19 િાહત કાયોમાું મદદરૂપ થવા પોતાનો ફાળો આપવા તત્પિ હોય તઓે અમન ેઇમેલ દ્વાિા િુંપકસ કિી િક ે

છે. 

• મેયિનો COVID-19 ઇકોનોસમક િપોટસ એન્ર્ રિસલફ ટાસ્ક ફોિસ-Covid19business@brampton.ca 

• મેયિનો COVID-19 િોશ્યલ િપોટસ ટાસ્ક ફોિસ-Covid19support@brampton.ca 

• મેયિનો COVID-19 સિસનયિસ િપોટસ ટાસ્ક ફોિસ-Covid19seniors@brampton.ca 

 

વિ  માસહતી 

સિટીની િેવાઓ અને બુંિ િહેલ િવલતો અને પ્રોગ્રામમુંગ સવિે સબલક લ તાજેતિના અપરે્ટ્િ અને વાિુંવાિ પૂછાતા પ્રશ્નો 

(FAQs) માટે અહીં www.brampton.ca/covid19ની મ લાકાત લેવા સવનુંતી છે. 

 

પીલ પસલલક હેલ્થ પિથી સબલક લ અદ્યતન માસહતી માટે મ લાકાત લો: www.peelregion.ca/coronavirus. 
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અવતિણ 

"હાલમાું જ્યાિે બ્રૅમ્પટનવાિીઓ અન ેકમસર્ાિીઓની િ િસિત િાખવામાું દદરૂપ થવા સિટી હૉલ બુંિ છે ત્યાિ ેકાઉસન્િલે પોતાન ું કાયસ ર્ાલ  

િાખય ું છે જેથી અમ ેસ્થાસનક અથસતુંત્ર અન ેનબળા િમ દાયોન ેટેકો આપવા માટ ેખાતિીપવૂસક િહયોગ આપી િકીએ. આ નવો ટાસ્કફોિસ 

િ સનસશ્ર્ત કિિ ેક ેઅમે બ્રૅમ્પટનના વરિષ્ઠોન ેગ્રોિિી ખિીદવામાું અન ેદવાના સપક અપ માટ ેિહાયતા કિીને તમેની કાળજી લઈએ. અમાિા 

સહસ્િાિાિકો િાથે મળીને અ COVID-19નો પ્રભાવ ઓછામાું ઓછો િહે તે માટે પ્રસતબદ્િ છીએ." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅરે્ાના િૌથી ઝર્પી સવકાિ કિતા િહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 650,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાું 70,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદસ છે લોકો. 

અમને ઊજાસ મળ ેછે અમાિા સવસવિ િમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આકષસણન ું કેન્ર છીએ અન ેઅમે તકસનકી અન ેપયાસવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ું નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી િહેિના સવકાિ માટે છે જે િ િસિત, ટકાઉ અન ેિફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોર્ાવ. 

અહીં વિ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

સમરર્યા િુંપકસ : 

મોસનકા દ ગ્ગલ  

કોઓર્ર્સનેટિ, સમરર્યા એન્ર્ કમ્ય સનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િુંવાદ  

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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