
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન COVID-19નો સામનો કિવા માટ ેકટોકટીની સ્થિસ્ત જાહિે કિ ેછે. 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (24 માર્ચ 2020) – આજે સ્સટી કાઉસ્ન્સલ સાિે સલાહમસલત કયાચ બાદ અને સ્સટીની ઇમજચન્સી 

મેનેજમેન્ટ ટીમની ભલામણને ધ્યાન પિ લઈને મેયિ પેરિક બ્રાઉને સ્સટીના ઇમજચન્સી મેનજેમને્ટ પ્લાન અનુસાિ સીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટનમાાં કટોકટીની સ્થિસ્ત જાહેિ કિેલ છે. 

 

પ્રોસ્વન્સ ઓફ ઓન્ટારિયો અને િીજન ઓફ પીલના COVID-19ના ફેલાવાન ેસ્નયાંસ્િત કિવાના પ્રયાસોને ટેકો આપતુાં આ એક નોંધપાિ 

પગલુાં છે. 

 

આ ઘોષણા, COVID-19ના પ્રભાવોન ેિોકવામાાં સહાય માટ ેકાયચવાહી કિવાને કાિણે વધુ સગુમતા અન ેગસ્તને માંજૂિી આપીને શહેિની ર્ાલી 

િહેલ કટોકટીના પ્રસ્તસાદના પ્રયાસોમાાં મદદ કિશ.ે  

 

સ્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટન િોજજાંદા જીવનમાાં આવશ્યક અને મહત્વપણૂચ સવેાઓ પ્રદાન કિીન ેજનતાને ટેકો આપવાનુાં ર્ાલુ િાખશ,ે જેમાાં સમલે છે 

બ્રૅમ્પટન િાસ્ન્િટ, ફાયિ એન્ડ ઇમજચન્સી સર્વચસ્સસ, અન ેબાય-લૉ અન ેઅમલબજાવણી આખા સ્સટીને કટોકટી સવેાની પહોંર્ મળે સુસ્નસ્ચર્ત 

કિશ.ે 

 

સ્સટી બ્રમૅ્પટનવાસીઓન ેમાસ્હગાિ િાખવા પ્રસ્તબદ્ધ છે અન ેઉપલબ્ધ િતા જશે તમે તમે COVID-19 સામ ેસ્સટી દ્વાિા લેવામાાં આવેલ 

પગલાાં સ્વશ ેઅપડેટ્સ આપવાનુાં ર્ાલુ િાખશે. સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન સ્વશ ેવધ ુમાસ્હતી માટ ેઅહીં મુલાકાત લો 

www.brampton.ca/COVID19અિવા @CityBrampton ન ેફોલો કિો Twitterપિ, Facebookપિ અને Instagram પિ.  

 

અવતિણો 

 

"આજની ઘોષણા, COVID-19ના પ્રભાવોને ઘટાડવામાાં સહાય માટે કાયચવાહી કિવાને કાિણે વધ ુસગુમતા અને ગસ્તન ેમાંજૂિી આપીન ે

શહેિની ર્ાલી િહેલ કટોકટીના પ્રસ્તસાદના પ્રયાસોમાાં મદદ કિશ.ે અમે અમાિા સમદુાયન ેસુિસ્િત િાખવા માટ ેજરૂિી પગલાાં લઈ િહ્યા છીએ 

અન ેસ્સટી આમ કિવામાાં કોઈ કસિ છોડશે નહીં. આમાાં આપણી સૌની જવાબદાિી છે, તિેી આ સમયે કૃપા કિીને ઘિ ેિહેશો. આપણ ેસહુ એક 

શહેિ તિીક ેસાિ ેમળીને આમાાંિી બહાિ નીકળીશુાં. 
 

પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/emergency-plan-by-law.pdf
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton


 

 

"શહેિના વહીવટીતાંિ ે13 માર્ચના િોજ આપણા ઇમજચન્સી રિથપોન્સ પ્લાનન ેલેવલ 2 પિ શરૂ કયો હતો, જે COVID-19 નો સામનો કિવા 

માટ ે17 મારે્ લેવલ 1 મજેિ ઇમિજન્સીમાાં અપગ્રેડ કિવામાાં આવ્યો. આજની ઘોષણા સ્સટીના કમચર્ાિીઓન ેવધાિાની ર્પળતા પ્રદાન કિી 

શકશે જેિી તઓે અસિકાિક અને િડપિી આવી પરિસ્થિસ્તમાાં પ્રસ્તભાવ આપી શક,ે અને દશાચવે છે કે સ્સટી આવી પરિસ્થિસ્તન ેતેમજ આપણા 

થટાફ અન ેઆપણે સેવા આપીએ છીએ તે જનતાની સુિિાને કેટલી ગાંભીિતાિી ધ્યાન પિ લે છે." 
 

ડેસ્વડ બારિક, ર્ીફ એડસ્મસ્નથિેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), સ્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

જલાંક: 

• સ્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટન COVID-19 

• પીલ પસ્બ્લક હલે્િ – નૉવેલ કોિોનાવાયિસ (COVID-19) 

• પ્રોસ્વન્સ ઓફ ઓન્ટારિયો: આિોગ્ય માંિાલય – નૉવેલ કોિોનાવાયિસ (COVID-19) 
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કનૅડેાના સૌિી િડપી સ્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદચ છે લોકો. 

અમને ઊજાચ મળ ેછે અમાિા સ્વસ્વધ સમાજોમાાંિી, અમે િોકાણ માટે આકષચણનુાં કેન્ર છીએ અન ેઅમે તકસ્નકી અન ેપયાચવિણીય નસ્વનતા તિફ દોિી જતી યાિાનુાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સ્નિોગી શહેિના સ્વકાસ માટે છે જે સુિસ્િત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાિે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 
 

સ્મરડયા સાંપકચ : 

મોસ્નકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડચનેટિ, સ્મરડયા એન્ડ કમ્યુસ્નટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 

 

 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.peelregion.ca/coronavirus/
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

