
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

લબંાવલે સીટી ક્લૉઝસસ અન ેકને્સલશેન્સન  ંપરિણામ નોન-એસને્ન્શયલ સર્વસસીસમા ંિોજગાિ હગંામી ધોિણ ે

સ્થન્ગત થવાન  ંઆવય  ંછે 

 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (એન્િલ 17, 2020) – COVID-19 સામે િન્તરિયા કિવામાં સગવડો બંધ િાખવાના અન ેકાયસિમો િદ થવાન  ં

લંબાવવાના પરિણામ સ્વરૂપે, સીટી ઓફ બ્રમે્પટને એન્િલ 18, 2020 થી અમલમાં આવ ેતેમ નોન-એસેન્ન્શયલ (ન્બન-અન્નવાયસ) અન ેનોન-

રિરટકલ (ન્બન-ન્નણાસયક) સર્વસસીસમાં લગભગ 2,000 પાટસ-ટાઇમ, હગંામી (ટેમ્પિિી)/િાસંન્ગક (કઝે્ય અલ), અને ઋત લક્ષી (સીઝનલ) 

કમસચાિીઓનો િોજગાિ હગંામી ધોિણ ેસ્થન્ગત કિવાનો મ શ્કેલભયો ન્નણસય લીધો છે. 

 

આ એક હગંામી પગલ  ંછે અન ેસીટીન ેઆશા છે કે અમ ેન્વન્વધ કાયસિમો અને સવેાઓ ફિી શરૂ કિી શકીએ એટલે તિત આ કમસચાિીઓ શહેિમા ં

પિત ફિશે. 

 

વચગાળાના અત્યાિના સમયમાં, સીટી િભાન્વત કમસચાિીઓન ેસહાયતા સેવાઓ પૂિી પાડવા કરટબદ્ધ િહે છે અને અપેક્ષા િાખે છે ક ેઘણાં 

લોકો ગવમને્ટ ઓફ કનેેડાના બેન્નરફટ િોગ્રામ્સમાંથી નાણાકીય સહાયતા મેળવવાને પાત્ર બનશ.ે 

 

આ અઠવારડયાની શરૂઆતમા,ં બ્રેમ્પટન ઇમિજન્સી મનેજેમને્ટ ઓરફસ અને પીલ પન્લલક હલે્થના માગસદશસન િમાણ,ે સીટીએ ઘોષણા કિી 

હતી કે શહેિની સગવડો (ફેન્સન્લટીસ) અન ેપિફોર્મિંગ આર્ટસસ સેન્ટસસમા ંશહિેના બધા ંતહવેાિો, આયોજનો, કાયસિમો અન ેસામ દાન્યક 

આયોજનો માટનેી પિવાનગીઓ જ લાઇ 1, 2020 સ ધી િદ કિવામાં આવી છે. આ માચસ 27, 2020 ના ંિોજ કિવામા ંઆવેલી ઘોષણા 

પછીની વાત છે કે સીટી હૉલ અન ેસીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની બીજી બધી સગવડો COVID-19 નો ફેલાવો િોકવામાં મદદ મેળવવા આગળ 

નોરટસ આપવામાં ના આવે ત્યા ંસ ધી બધં િહેશે.  

 

સીટી અન્નવાયસ અન ેન્નણાસયક સેવાઓ આપવાન  ંચાલ  િાખશ ેજેમાં નીચેની બાબતો સામેલ છે: ફાયિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્વસસીસ, ટ્રાન્ન્ઝટ, 

બાય-લૉ એન્ફોસસમને્ટ (કાયદાકીય અમલ-બજવણી), િાણીઓ સંબંન્ધત સવેાઓ, સિકાિી કામોન  ંસંચાલન અન ેજાળવણી, પાક્સસ અન ે

ફોિેસ્ટિી સંચાલન, સ િક્ષા સવેાઓ, સાઇટ પ્લાન એન્પ્લકેશન્સ, ન્બલલ્ડંગ પિવાનગીઓ/ન્નિીક્ષણો, ઓરફન્સયલ પ્લાન એમેન્ડમેન્ર્ટસ 

(OPAs) અન ેરિઝોલનંગ પ્લાલનગં એન્પ્લકેશન્સ, 311 અન ેવહીવટી/ટેકન્નકલ કામગીિીઓ. 

 

સૌથી તાજેતિની અદ્યતન માન્હતીઓ અને વાિવંાિ પછૂાતા િશ્નો (FAQs) માટે, કપૃા કિી વબેસાઇટ જ ઓ: 

www.brampton.ca/COVID19. 

 

અવતિણો (ક્વૉર્ટસ): 

 

“આ ન્નશંકપણ ેસીટીએ જોયેલા સૌથી પડકાિભયાસ સમયમાનંો એક સમય છે, જેન ેલીધે આપણે કડક પિંત  જરૂિી ન્નણસયો લેવા પડ્યા છે. 

શહેિની સગવડો બંધ થવાન  ંલંબાવવાનો અથસ અમાિા દ્વાિા ચલાવાતા કાયસિમો અન ેઅપાતી સેવાઓમાં ફેિફાિ થવાનો થાાય છે. અમારં 

ધ્યાન કાયમી િન્તભાવ આપવા પિ િહ્  ંછે જે આ મહામાિીના લાંબા-ગાળાના, નકાિાત્મક િભાવો ઓછા ંકિ ેછે જેનાથી અમને આપણાં 

સમ દાયની સ િક્ષાન  ંસંિક્ષણ કિવામાં અન ેિહવેાસીઓ અવલંન્બત હોય તેવી અન્નવાયસ અને ન્નણાસયક સેવાઓ આપવામાં મદદ મળી શક ેછે.” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“દેશભિની ઘણી સંસ્થાઓની જેમ, અમ ેઆ કટોકટીના ન્વન્વધ િભાવો સામે િન્તરિયા કિી િહ્ા ંછીએ અન ેિભાવો ઘટાડી િહ્ા ંછીએ. અમ ે

એ ખાતિી કિાવવા કરટબદ્ધ છીએ કે કમસચાિીઓ આ સમયે જરૂિી સહાયતા સેવાઓની પહોંચ ધિાવતા હોય. હ ં દિેક વયન્ક્તને એ ખાતિી 

કિાવવા પણ ઇચછ ં છ ં કે આ મ શ્કલેભયો ન્નણસય COVID-19 સામ ેિન્તરિયા કિવામા ંબધી ન્બન-અન્નવાયસ સવેાઓ બંધ કિવાના અને િદ 

કિવાના સીધા પરિણામ સ્વરૂપ ેલેવામા ંઆવયો છે અન ેઅમાિી ટીમનો મૂલ્યવાન ભાગ એવા િભાન્વત થયેલા કમસચાિીઓના ફાળાને 

િન્તલબંન્બત કિતો નથી.” 

- ડેન્વડ બારિક (David Barrick), ચીફ એડન્મન્નસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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મમરિયા સપંર્ક : 

મોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટિ, મમરિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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