
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં શહરેની માતિકીની સગવડોમાાં  

ભાડઆુિો અન ેનફો ન કમાિી સાંસ્થાઓન ેભાડામાાં રાહિ આપશ ે
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેક્રરયો (એતપ્રિ 1, 2020) – આજે, મેયર પૅક્રિક બ્રાઉન ે(Patrick Brown) ઘોષણા કરી કે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન શહેરની 41 

સગવડોન ેઆવરી િઇને નાના ધાંધાઓ અને નફો ન કમાિા ભાડુઆિોને ભાડામાાં રાહિ પૂરી પાડશે.  

 

પીિ પતલિક હલે્થના માગગદશગન પ્રમાણે, COVID-19 નો ફેિાવો રોકવામાાં મદદરૂપ થવા, શહેરની િમામ સગવડો આગળ સૂચના આપવામાાં 

આવે નતહ તયાાં સધુી બાંધ રહેવાની છે. આ અજોડ અન ેપડકારભયાગ સમયન ેિીધ,ે સીટીની સગવડોના ભાડુઆિો છે િવેા ધાંધાઓ અને 

સાંસ્થાઓ પર પડનારા આર્થગક પ્રભાવન ેસીટી જાણે છે.  

 

સીટી કમગચારીગણની ભિામણના આધારે, સીટી નફો ન કમાિા અન ેનાનો નફો કમાિા ભાડઆુિો માટ ેત્રણ મતહના સુધી ભાડ ુચૂકવણી હાિ 

પૂરિી ટાળશ ેઅન ેિે પાછળથી ચૂકવવાનુાં રહેશે, અને નવા ફેડરિ (સાંઘીય) કાયગિમોની પહોંચ મેળવવામાાં અસમથગ નફો ન કમાિા ભાડુઆિો 

માટ ે3 મતહનાના સમયગાળા સધુી ચૂકવણીઓ માફ કરશ.ે આ રાહિથી શહેરના 81 માાંથી અડધાથી વધારે ભાડુઆિોને સહાયિા મળશ.ે  

 

શહેરના ભાડુઆિોની હાિની તસ્થતિના સાંદભગમાાં, કેટિાકન ેતબન-અતનવાયગ ધાંધાઓન ેપ્રતિબાંતધિ કરિા પ્રોતવન્સના હુકમને િીધ ેશટડાઉન 

કરવાની ફરજ પડી છે, જ્યારે અન્ય િોકોએ શારીક્રરક અાંિર જાળવવાના આચરણને વળગી રહેવાનુાં પસાંદ કયુું છે.  

 

કાઉતન્સિ આ તનણગય પર માતહિી કાઉતન્સિની એતપ્રિ 8 નાાં રોજ યોજાનારી બેઠકમાાં એક અહેવાિમાાં મેળવશ.ે  

સીટી બ્રમે્પટન રહવેાસીઓન ેમાતહિગાર રાખવા કક્રટબદ્ધ છે અને સીટીની COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં અદ્યિન માતહિી ઉપિલધ 

થાય એટિે માતહિી પૂરી પાડવાનુાં ચાિુ રાખવામાાં આવશે. ઉપરોક્િ તનણગયો પર અને COVID-19 સામે પ્રતિક્રિયા કરવામાાં સમુદાયને 

સહાયિા કરવા સીટીના પ્રયતનો પર વધુ માતહિી મેળવવા વબેસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/COVID19 અથવા Twitter, 

Facebook અન ેInstagram પર @CityBrampton ને અનસુરો.  

 

ઝડપી હકીકિો  

 

• હાિમાાં, શહેરમાાં 41 સગવડોને આવરી િેિા સીટીમાાં 81 ભાડુઆિો છે.  

• હાિમાાં, સીટી $302,134.68 માતસક ભાડ ુએકઠુાં કર ેછે. સીટીની માતિકીની ઇમારિોમાાં નફો ન કમાિી બધી સાંસ્થાઓ માટ ેત્રણ 

મતહના સધુી ભાડ ુમાફ કરવામાાં સીટીન ે$202K નો ખચગ થશ.ે  

• હાિમાાં, સીટી કોઇ ભાડાની જગ્યામાાં પ્રતિબાંતધિ પ્રવેશ ધરાવિુાં નથી અને ભાડુઆિોને જણાવયુાં છે કે િેઓ પોિાની કામગીરી ચાિુ 

રાખવા ધારે છે કે કમે િે િેઓનો પોિાનો તનણગય રહે છે, કારણ ક ેસીટી પ્રવેશ પૂરો પાડવાનુાં ચાિુ રાખશ ેજો જરૂરી હોય. જોક,ે 

હાિના અન ેઅજોડ સાંજોગોન ેધ્યાનમાાં િેિા, કેટિાક ભાડઆુિોએ શટડાઉન સમયગાળા દરતમયાન ભાડામાાં રાહિન ેસાંબાંતધિ 

પૂછપરછ કરવાનુાં શરૂ કયુું છે.  

 

અવિરણો (ક્વૉટ્સ)  

“આપણાાં નાના ધાંધાઓને અન ેનફો ન કમાિી સામુદાતયક સાંસ્થાઓન ેટેકો આપવો એ આ મશુ્કેિભયાગ આર્થગક સમય દરતમયાન તનણાગયક બની 

રહે છે. સીટી હૉિ અન ેસીટીની સગવડો આગળ સૂચના આપવામાાં આવ ેનતહ તયાાં સુધી બાંધ રહેશે તયાર,ે સીટીએ અમારી તવિેિાઓન ે

ચૂકવણી 30 ક્રદવસને બદિે 14 ક્રદવસની કરી દીધી છે. આજે, અમે સીટીના નફો કમાિા અન ેનફો ન કમાિા નાના ભાડુઆિોને ભાડામાાં 

સીધી રાહિ આપવા વધારાના પગિાઓ િઇ રહ્ાાં છીએ જેથી કરીન ેઅમે આ સમૂહો અન ેનાના ધાંધાઓને સહાયિા કરી શકીએ છીએ જે 

બ્રેમ્પટનના સમુદાયને એકબીજા સાથે સારી રીિે સાંવાદ આપિે કરવા માટનેા અિાંકાર િરીક ેમહતવનો ભાગ છે.”  

- પૅક્રિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન  



 

 

“આ શહરે 41 ઉપરાાંિ સીટીની સગવડોમાાં આપણાાં નાના ધાંધાઓ અન ેનફો ન કમાિા ભાડુઆિો માટે સહાયક ભાગીદાર બન્યુાં છે. સીટીની 

સગવડો પ્રોતવન્સના અને પતલિક હેલ્થના માગગદશગન પ્રમાણ ેબાંધ રહે તયાર,ે સીટી એ ધાંધાઓ અન ેસાંસ્થાઓન ેરાહિ પૂરી પાડી રહ્ુાં છે જે, 

અન્ય સાંજોગોમાાં, સીટી માટ ેઆવક કમાવાનો મદદગાર સ્ત્રોિ છે. આજની ઘોષણા COVID-19 દરતમયાન િેઓની અતવરિ ધાંધાકીય 

જરૂક્રરયાિોન ેટેકો આપે છે, અન ેઅમ ેઆગામી મતહનાઓમાાં સહયોગ સાધીન ેિેઓ સાથ ેકામ કરવાનુાં ચાિુ રાખીશુાં.”  

- ડેતવડ બાક્રરક (David Barrick), ચીફ એડતમતનસ્િેક્રટવ ઓક્રફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન  

 

“હવ ેપહેિાાં કરિા વધારે, તનણાગયક બાબિ એ છે કે આપણો સમુદાય COVID-19 નાાં પ્રભાવો સામ ેસૌથી વધાર ેસાંવેદનશીિ િોકો માટે 

સુરતિિ, સહાયક સ્થળ પૂરુ પાડવાનુાં ચાિુ રાખે છે. આજની ઘોષણા પીિની બોય્ઝ એન્ડ ગલ્સગ ક્િબન ેિે કરવામાાં મદદરૂપ થાય છે. હુાં સીટી 

ઓફ બ્રેમ્પટન ેઅને કાઉતન્સિે આ સમય દરતમયાન બ્રેમ્પટનના જુવાનો માટ ેપૂરી પાડેિી અતવરિ સહાયિા અન ેદેખાડેિી કરુણા બદિ િઓેને 

મારા હાર્દગક અતભનાંદન પાઠવવા અન ેિેઓની કદર કરવા ઇચછુાં છુાં.”  

- માઇકિ જે. ગ્યોવેઇ (Michael J. Gyovai), એતક્ઝક્યુક્રટવ ડાઇરેક્ટર, બોય્ઝ એન્ડ ગલ્સગ ક્િબ ઓફ પીિ  

 

“સ્પોટગક્રફક્સ ે(SportFix) બ્રેમ્પટનન ે30 ઉપરાાંિ વષોથી પોિાનુાં ઘર બનાવયુાં છે, અન ેઆપણાાં આરોગ્યપ્રદ અન ેસક્રિય સમુદાયન ેવયવસાયી 

રમિો સાંબાંતધિ સવેાઓ પૂરી પાડ ેછે. સાઉથ ફ્િૅચરના સ્પોટ્સગપ્િેક્સ તસ્થિ અમારુાં ગૃહ સ્થાન COVID-19 નાાં પક્રરણામ સ્વરૂપે પડકારભયાગ 

સમયનો સામનો કરી રહ્ુાં હોવા છિાાં, સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની આજની ઘોષણા આ પડકારભયાગ સમય દરતમયાન બહુ જરૂરી રાહિ પૂરી 

પાડવામાાં મદદરૂપ થશ.ે”  

- માઇકિ ગૌટ (Michael Gout), માતિક, સ્પોટગક્રફક્સ (SportFix)  

 

-30- 

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 (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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