
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

બ્રમૅ્પટન COVID-19ની કટોકટી દિમમયાન વધ ુતબીબો િાખવાની  

ક્ષમતા માટ ેમવનંતી કિ ેછે 

 

બ્રૅમ્્ટન, ઓન્ટારિયો (08 એમિલ 2020) – આજની બેઠકમા ંબ્રમૅ્પટન મિટી કાઉમન્િલ ેCOVID-19 ની કટોકટી દિમમયાન ફ્રન્ટલાઇન પિ 

કાયય કિવાની મવનંતીના ઉપલક્ષમા ંપાત્રતા ધિાવતા મવદેશમાં િમશમક્ષત ડૉકટિોને િમર્યન આપવાની િચૂનાન ેમજૂંિી આપી હતી જેર્ી સ્ર્ામનક 

આિોગ્યિંભાળ ક્ષમતામા ંવધાિો કિવામા ંમદદ મળી શક.ે 

 

મેયિ પેરિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) અન ેકાઉમન્િલિ શેિમેન મવમલયમ્િ (Charmaine Williams) દ્વાિા િોમવન્િન ે

લખાયેલ પત્રોનું મિટી કાઉમિલે અનુમોદન કયુું હતુ.ં મિટી, કાઉમન્િલની દિખાસ્ત આખા ઓન્ટારિયોની િુધિાઇઓ અન ેટાઉનમશ્િને 

વહેંચશે અન ેિાર્ે જ મવનંતી કિશ ેકે તઓે પણ ઓન્ટારિયોના આિોગ્ય મતં્રી તમેજ ઓન્ટારિઓના િમુખન ેપોતાના પત્રો આ પગલાનંા 

િમર્યનરૂપ ેમોકલે.     

   

કાઉમન્િલ ઓન્ટારિયો િિકાિ દ્વાિા કિાયેલ ગઈકાલની જાહેિાતનુ ંસ્વાગત કિે છે જેમાં તમેના નવા ઓનલાઇન ટૂલ મવશ ેજણાવાયંુ છે જે 

મનયોક્તાઓ િાર્ ેમવમશષ્ટ કૌશલ્ય ધિાવતા ફ્રન્ટલાઇન કાયયકિોને મૅચ કિ ેછે અન ેતેઓ સ્વીકાિે છે ક ેCOVID-19 િામેની લડતમા ંઆ એક 

અમતમહત્ત્વપૂણય પગલુ ંગણાય.  

 

24 માચય 2020ના િોજ મિટી કાઉમન્િલ િાર્ ેિલાહમિલત કયાય બાદ અને મિટીની ઇમજયન્િી મનેજેમને્ટ ટીમની ભલામણન ેધ્યાન પિ 

લઈને મેયિ પેરિક બ્રાઉન ેમિટીના ઇમજયન્િી મનેેજમેન્ટ ્લાન અનિુાિ િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનમાં કટોકટીની મસ્ર્મતની ઘોષણા કિેલ છે. ત્યાિર્ી, 

મિટીએ ઝડપી અને અભૂતપવૂય પગલા ંલેવાનું ચાલુ િાખયંુ છે જેર્ી િમાજના આિોગ્ય અને િલામતીનું િક્ષણ કિી શકાય. 

 

લલકં: 

•  24 માચય 2020– િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન COVID-19નો િામનો કિવા માટ ેકટોકટીની મસ્ર્મત જાહેિ કિ ેછે. 

•  07 એમિલ 2020– િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન COVID-19 િામનેી લડત મવષયક અપડટે. 

 

અવતિણો 

 

“આખા િોમવન્િમાં તમેજ બ્રમૅ્પટનમા,ં હજાિોની િંખયામાં મવદેશમા ંિમશમક્ષત હોય એવા ડૉકટિો અન ેનિો છે જેઓ COVID-19 

કટોકટીના કાળમા ંફ્રન્ટલાઇનમાં ટકેો આપવા તૈયાિ છે અન ેમદદ કિવાની ઇચ્છા િાખે છે. દિિોજ જ્યાિ ેકન્ફમય ર્યેલા કેિની િંખયા વધતી 

જાય છે ત્યાિ ેઆપણન ેઆવી િમતભાઓનો િદપુયોગ ન કિવો પિવડે તેમ નર્ી – આ તો જીવ બચાવવાની બાબત છે." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722
https://youtu.be/yZC_FPN7Wak


 

 

 

"આ ઉદ્દેશ માટ ેબ્રૅમ્પટને આગવેાની લીધી છે. હવે અમ ેઓન્ટારિયોના અન્ય શહેિો અને નગિોને અમાિી િાર્ ેજોડાવા આહ્વાન આપી િહ્યા 

છીએ. આિોગ્યિંભાળ વ્યવિામયકો જેઓ આ મહામાિી િામ ેલડત આપવા માટ ેિોજ આગળ આવી િહ્યા છે તેઓન ેમાત્ર આપણી િશંિા જ 

નહીં પિંત ુઆપણી મદદની પણ જરૂિ છે. આવા કાયયકિોન ેતેઓને જોઇએ છે એવો ટેકો પાત્રતા ધિાવતા, મવદેશમા ંિમશમક્ષત ડૉકટિોન ેતેઓની 

િાર્ે મોખિે એટલેક ેફ્રન્ટલાઇનમા ંજોડાવાની મજૂંિી આપીને જ આપી શકીશુ ંનહીં ક ેમાત્ર િાઇડલાઇનમા.ં" 

-  શિેમને મવમલયમ્િ (Charmaine Williams)  િીટી કાઉમન્િલિ, વૉડય 7અન ે8, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના િૌર્ી ઝડપી મવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં650,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેા ં70,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદય છે લોકો. 

અમને ઊજાય મળ ેછે અમાિા મવમવધ િમાજોમાંર્ી, અમે િોકાણ માટે આકષયણનું કેન્ર છીએ અન ેઅમે તકમનકી અન ેપયાયવિણીય નમવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનું નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા મનિોગી શહેિના મવકાિ માટે છે જે િુિમક્ષત, ટકાઉ અન ેિફળ હોય. અમાિી િારે્ Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

મમરડયા િપંકય : 

મોમનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડયનેટિ, મમરડયા એન્ડ કમ્યુમનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િંવાદ  

િીટી 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

