
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેCOVID-19 નો ફલેાવો રોકવા બધાાં પાર્કસસ બાંધ કર્ાસ 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરર્ો (માર્સ 26, 2020) – તાત્કાલલક અમલમાાં આવે તે રીતે, આગળ સૂર્ના આપવામાાં આવ ેત્ર્ાાં સુધી, બ્રેમ્પટનમાાં બધાાં 

500+ પાર્કસસ જાહેર જનતા માટ ેબાંધ કરવામાાં આવ્ર્ા છે, જેથી COVID-19 નો ફેલાવો રોકવામાાં મદદ મળી શક.ે  

 

આમાાં સામેલ છે:  

• પ્લે ગ્રાઉન્્સ (રમતના મેદાનો)  

• લીશ-ફ્રી ડોગ પાર્કસસ  

• તમામ આઉટડોર સ્પોર્ટસસ સગવડો અને આઉટડોર રફટનેસ ઇલર્કવપમને્ર્ટસ  

• લપકલનક શેલ્ટસસ (ઉજાણી સ્થાનો)  

 

પાકસ ર્કલોઝસસ દશાસવતા સાઇન બો્સસ સીટી પાર્કસસમાાં આ અઠવારડરે્ રફટ કરવામાાં આવશ.ે  

 

આ ર્કલોઝસસ પીલ પલલલક હેલ્થના રફલઝકલ રડસ્ટનન્સાંગ (બ ેવ્ર્લર્કતઓ વચ્ર્ ેશારીરરક અાંતર) જાળવવાના અન ેલોકોન ેજાહેર સ્થળોએ એકઠા 

થતા રોકવા સાંબાંલધત માગસદશસનન ેઅનુરૂપ છે.  

 

રહેવાસીઓએ કોઇ લવવાદ નોંધાવવા સીટીની લસર્કરુ્રરટી સર્વસસીસનો સાંપકસ 905.874.2111 નાંબર પર કરવો જોઇએ.  

 

COVID-19 ની પરરલસ્થલત દરલમર્ાન સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન શુાં કરી રહ્ુાં છે તે સાંબાંલધત અદ્યતન માલહતી મેળવવા વેબસાઇટ જુઓ, 

www.brampton.ca/COVID19.  

 

અવતરણો (ર્કવૉર્ટસ):  

 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમાાં, અમારી અગ્રતા હાંમેશા અમારા રહેવાસીઓનુાં આરોગ્ર્ અન ેસુરક્ષાની રહે છે. અમે COVID-19 વધ ુફેલાવો થતો 

રોકવામાાં મદદ મેળવવા અમારાથી શર્કર્ બધુાં કરવા કરટબદ્ધ છીએ. અમ ેરહેવાસીઓને રફલઝકલ રડસ્ટનન્સાંગ (બ ેવ્ર્લર્કતઓ વચ્ર્ે શારીરરક 

અાંતર) જાળવવા આજીજી કરીએ છીએ, અન ેરોગર્ાળો ફેલાવાના પ્રવતસમાન વલણન ેપલટાવવાના હેતસુર, અમાર ેર્થાથસ સાંદેશો પહોંર્ાડવાના 

હેતુસર વધાર ેર્ુસ્ત પગલાઓ લેવાની જરૂર પડી છે. એ વાત તદ્દન લનણાસર્ક બની રહે છે ક ેરહેવાસીઓ આ પરરલસ્થલત અન ેરફલઝકલ 

રડસ્ટનન્સાંગ અન ેઆ સમરે્ ઘર ેરહવેાનુાં મહત્વ સમજે.”  

 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેર્ર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન  

 

“બ્રેમ્પટનના બધાાં પાર્કસસ બાંધ કરવાની આજની ઘોષણા અમારા રહવેાસીઓ અન ેકમસર્ારીગણને આ સમરે્ સુરલક્ષત રાખવાની અમારી 

કરટબદ્ધતાનો દૃઢલનશ્ર્ર્ દશાસવ ેછે. COVID-19 વૈલશ્વક સ્તર ેબહુ ઝડપથી ફેલાઇ રહેલો રોગર્ાળો છે, અન ેઅમે પરરલસ્થલત પર દેખરેખ 

રાખી રહ્ાાં છીએ અન ેતે મજુબ પગલાઓ ભરવાનુાં ર્ાલુ છે.”  

 

- ડેલવડ બારરક (David Barrick), ર્ીફ એડલમલનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 
 

 

વમરડયા સાંપકદ: 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ  

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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