
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન COVID-19નો ફલેાવો િોકવા શાિીરિક રિસ્ટન્સિંગની અમલબજાવણી કિાવવા માટ ેબાય-

લૉ લાવ્યા છે જેમાિં દિકે ગનુા માટ ે$1,00,000 ની ફાઇનનો સમાવશે થાય છે. 

 

બ્રૅમ્્ટન, ઓ્ટારિયો (31 માર્ચ 2020) – આજે િહેવાસીઓના આિોગ્ય અને સલામતીના િક્ષણ માટ ેમેયિ પેરિક બ્રાઉન (Mayor Patrick 

Brown) દ્વાિા બ્રૅમ્્ટન COVID-19 ઇમજચ્સી મેઝસચ બાય-લૉ પિ સહી કિવામાિં આવી છે. 25 માર્ચ 2020ના િોજ થયેલ કાઉન્્સલની 

ન્વન્શષ્ટ બેઠકમાિં ન્સટી કાઉન્્સલ ેસ્ટાફન ેબાય-લૉની અમલ બજાવણીમાિં કિેલ વધાિાન ેતપાસવાના ન્નદશે આ્યા છે. 

નવીન બાય-લૉ અમુક પ્રવૃન્િઓ પિ પ્રન્તબિંધ ફિમાવે છે અન ેસમાજમાિં COVID-19નો ફેલાવો િોકવામાિં મદદ મળે તે માટ ેશાિીરિક 

રિસ્ટન્સિંગનુિં ન્નયમન કિ ેછે. જે વ્યન્તતઓ શાિીરિક રિસ્ટન્સિંગ ન્નયમનનો ભિંગ કિ ેતેઓને પ્રત્યેક ગુના માટે ઓછામાિં ઓછા $500 અને 

મહિમ $1,00,000 ફાઇન કિવાની જોગવાઇ છે. 

 

બાય-લૉ હેઠળના સુધિાઇના ન્નયમોમાિં નીરે્ની બાબતોનો  સમાવેશ થાય છે:  

 

• લોકોને કોઈપણ જાહેિ ન્મલકત પિ એક બીજાથી 2.0 મીટિથી ઓછુિં અિંતિ જાળવવા (ન્સવાયકે જે લોકો સાથ ેતેઓ ન્નવાસ કિતા 

હોય) પિ પ્રન્તબિંધ. 

• વ્યવસાયો, વ્યવસાયની અિંદિ અથવા બહાિ લોકોને (ન્સવાયકે જે લોકો સાથ ેતેઓ ન્નવાસ કિતા હોય) 2.0 મીટિથી ઓછા અિંતિ ે

િહેવાની મિંજૂિી આપવા પિ પ્રન્તબિંધ પછી તેઓ ઊભા હોય ક ેબેઠા હોય; 

• નીરે્ આપેલ કોઇપણ ન્સટીની ન્મલકતોનો ઉપયોગ લોકો કિ ેતનેા પિ પ્રન્તબિંધ:   

o િમતના મદેાન અને પાકચમાિં િહેલ અ્ય બાિંધકામો;  

o લીશ-ફ્રી િૉગ પાકચ; 

o ન્પકન્નક શેલ્ટિો; 

o આઉટિોિ સ્પોર્ટસચ સવલતો અન ેઆઉટિોિ રફટનેસ સાધનો જેમાિં સામેલ છે બાસ્કેટ બૉલ અન ેટેન્નસ કોર્ટસચ; 

o રિરિએશન સેંટિો અને તનેી આસપાસની જમીન; અને  

o પાર્કિંગ લૉર્ટસ 

 

ન્સટી બ્રમૅ્પટનવાસીઓન ેમાન્હગાિ િાખવા પ્રન્તબદ્ધ છે અન ેઉપલબ્ધ થતા જશે તમે તમે COVID-19 સામ ેન્સટી દ્વાિા લેવામાિં આવેલ 

પગલાિં ન્વશ ેઅપિેર્ટસ આપવાનુિં ર્ાલુ િાખશે. COVID-19ન ેપ્રન્તસાદ આપતા સમાજન ેસપોટચ કિવાના ન્સટીના પ્રયાસો તમેજ ઉપિોતત 

ન્નણચયો ન્વશ ેવધુ માન્હતી માટ,ે મલુાકાત લો www.brampton.ca/COVID19 અથવા @CityBrampton 

ને Twitter, Facebook અન ેInstagramપિ ફોલો કિો. 

 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton


 

 

હરકકતોનો ટૂિંકસાિ 

• 25 માર્ચ 2020ના િોજ થયેલ COVID-19 ટેન્લ ટાઉન હૉલમાિં આશિે 1,200 ન્નવાસીઓ પૈકી 76 ટકા લોકોએ મતદાન માિફત ે

સૂન્ર્ત કયુિં ક ેજે લોકો શાિીરિક રિસ્ટન્સિંગ ન જાળવતા હોય તેઓ પાસેથી ન્સટીનો સ્ટાફ દિંિ વસૂલે તેન ેતેઓ સમથચન આપે છે.  

• 27 માર્ચ 2020ના િોજ પ્રોન્વ્સ ઓફ ઓ્ટારિયોએ સુધારિઓને સલાહ આપી ક ેતેઓએ એવો કાયદો બનાવ્યો છે જેથી ન્સટીના 

મ્યુન્નન્સપલ લૉ એ્ફોસચમે્ટ અન્ધકાિીઓ ઇમેજચ્સી મનેેજમે્ટ એ્િ ન્સન્વલ પ્રોટેતશન ઍતટ હેઠળ બનાવેલ ન્નયમોની બજાવણી 

કિવાની અન્ધકૃન્ત પ્રદાન થાય. 

• માર્ચ 26ના રદનથી બ્રૅમ્પટન ખાતેના તમામ 500 કિતા વધ ુિમતના મેદાનો જાહેિ જનતા માટે આગામી સૂર્ના આવ ેત્યાિં સધુી બિંધ 

િહેશે. 

• તાજેતિમાિં, COVID-19નો ફેલાવો િોકવાના પ્રયાસ તિીક ેવ્યવસાયોને અન્નવાયચ અન ેન્બન-અન્નવાયચ તિીકે ન્નયુતત કિતો કાયદો 

પસાિ થયો હતો. 

o જો ન્નવાસીઓએ આનુિં પાલન ન કિતા વ્યવસાય, કે ન્સટીની માન્લકીની બિંધ કિેલ સવલતોનો ઉપયોગ થતો જણાય 

(ન્સવાયક ેન્બન-અન્નવાયચ સવેાઓ) અથવા પાિંર્ કિતા વધુ લોકો ભગેા થયેલ જણાય તો તેઓન ે311 પિ કૉલ કિવા 

જણાવવામાિં આવ ેછે. બાય-લૉ એ્ફોસચમે્ ટ ઓરફસિ અને/અથવા ન્સતયોરિટી કમચર્ાિી ફરિયાદની તપાસ કિી અનુપાલન 

સુન્નન્ચર્ત કિશ ેઅન ેઉન્ર્ત હશ ેત્યાિં ગુનો નોંધશ.ે 

o જો ન્નવાસીઓએ ન્બન-અનપુાલન કિતી ફૂિ એસ્ટાન્બ્લશમે્ટ જેમકે બાિ અથવા િેસ્ટોિ્ટની ફરિયાદ કિવી હોય તો 

તેઓએ પીલ પન્બ્લક હલે્થને 905.799.7700 પિ ફોન કિીને જાણકાિી આપવી. 

 

અવતિણો 

"ન્સટી ઓફ બ્રૅમ્પટન માટ ેઆપણા િહેવાસીઓના આિોગ્ય અને સલામતી હિંમેશા અગ્રીમ િહી છે અને તે પન ખાસ તો આવા સમયે. આપણ ે

સહુએ COVID-19ની ગિંભીિતા સમજીન ેસાથ ેકાયચ કિવાનુિં છે જેથી એનો ફેલાવો ઓછામાિં ઓછો થાય. ન્સટી  

એવા દિેક પગલાિં લેવા ર્ાલુિં િાખશ ેજે આપણા સમાજને સલામત િાખવા માટ ેઆવશ્યક હોય. હુિં તમામ િહવેાસીઓન ેબ્રૅમ્પટન COVID-

19 ઇમજચ્સી મેઝસચ બાય-લૉનુિં પાલન કિવા અન ેશાિીરિક રિસ્ટન્સિંગ જાળવવા અપીલ કરિં છુિં." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

અમલબજાવણી માિફત બ્રૅમ્પટન COVID-19 ઇમજચ્સી મેઝસચ બાય-લૉ કમચર્ાિીઓન ેઆપણા સમુદાયોમાિં શાિીરિક રિસ્ટન્સિંગ પ્રોત્સાન્હત 

કિવાની COVID-19ના ફેલાવાને ન્નયિંન્િત કિવાના પ્રયાસ તિીક ેમિંજૂિી આપશે. ન્સટી સ્ટાફ, િહેવાસીઓના આિોગ્ય અને સલામતીની 

સુિક્ષા માટ ેજરૂિી હોય એવા કોઈપણ પગલા લેવાનુિં ર્ાલુ િાખશ.ે” 

- િેન્વિ બારિક, ર્ીફ એિન્મન્નસ્િેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), ન્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅિેાના સૌથી ઝિપી ન્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાિં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાિં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદચ છે લોકો. 

અમને ઊજાચ મળ ેછે અમાિા ન્વન્વધ સમાજોમાિંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ચણનુિં કે્ર છીએ અન ેઅમે તકન્નકી અન ેપયાચવિણીય નન્વનતા તિફ દોિી જતી યાિાનુિં નેતૃત્વ કિીએ 



 

 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ન્નિોગી શહેિના ન્વકાસ માટે છે જે સુિન્ક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોિાવ. 

અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 ન્મરિયા સિંપકચ : 

મોન્નકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્િચનેટિ, ન્મરિયા એ્િ કમ્યુન્નટી એંગેજમે્ટ  

વ્યૂહાત્મક સિંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

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

