
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

    

100 રિવસ:ે સસટીની COVID-19 સામનેી લડત સવષયક અપડટે્સ  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (06 મે 2020) – COVID-19ની સામે લડત ચલાવતા સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટને તેમની પ્રથમ ઇમર્જન્સી 

ઓપિેશન્સ સેંટિની બેઠક કિી તેના આર્િોર્ 100 રિવસ પરૂ્જ થાય છે 

  

માચજમાાં જ્યાિે પરિસથથસત બગડતી ગઈ ત્યાિે સસટીએ સમાર્ના આિોગ્ય અને સલામતીના િક્ષર્ હેત ુનોંધપાત્ર પગલાાં લીધા હતાાં રે્માાં સામેલ 

છે સવલતો બાંધ કિવી, પ્રોગ્રામો િિ કિવા, અને કટોકટીની સથથસતની ઘોષર્ા (Declaration of State of Emergency). 

  

સસટીનાાં સૌથી નબળા સમાર્ો અને અથજતાંત્ર પિ થયેલ વાયિસની ભયાંકિ અસિને ધ્યાન પિ લેતા મેયિ અન ેકાઉસન્સલિોએ ર્રૂરિયાતમાંિો માટે 

ચાિ સવશષેોપયકુ્ત ટીમો અને પ્રોગ્રામની જાહેિાત કિી હતી: મેયિના COVID-19 ઇકોનોસમક સપોટજ, સોશ્યલ સપોટજ, સસસનયસજ સપોટજ અન ે

યુથ સપોટજ ટાથક ફોર્સજસ તેમર્ બકૅયાડજ ગાડજન પ્રોગ્રામ. 

  

થથાસનક ભાગીિાિો, થવયાંસેવકો અને વ્યવસાયોની મિિથી આ ટાથક ફોસજ દ્વાિા આખા સસટીમાાં હજાિો લોકોન ેમિિ પહોંચાડવામાાં આવી છે. 

 

મખુ્ય મદુ્દાઓ 

બૅકયાડજ ગાડજન પ્રોગ્રામ 

• આર્ રિન સુધી પ્રોગ્રામમાાં ભાગ લેવા માટ ે11,000 કિતા વધુ અિજીઓ મળી છે (જ્યાાં લગભગ 5,000 િહેવાસીઓ પ્રસતક્ષા 

સૂસચમાાં છે). પ્રોગ્રામની ક્ષમતા હવ ેપરૂ્જ થઈ ગઈ છે. 

ઇકોનોસમક સપોટજ ટાથક ફોસજ 

• 5,000 કિતા વધુ વ્યવસાયોન ેનીચેની બાબતો દ્વાિા મિિ પહોંચાડવામાાં આવી: રૂબરૂ મિિ અને સલાહસૂચન, વચુજઅલ સેસમનાિો 

અન ેતાલીમ, નવી ઉદ્ભવતી COVID-19 સાંબાંસધત ર્રૂરિયાતો અને કાયિા સમર્વાની માગજિશજક પ્રરિયામાાં મિિ, વધ ુઅવકાશ 

પ્રાપ્ત કિવામાાં વ્યવસાયોન ેમિિરૂપ થવુાં. 

• COVID-19ના પ્રભાવ અને સાંભસવત સનિાકિર્ોની ચચાજ કિવાની ટેસલ ટાઉન હૉલ બેઠકો માિફત આશિે 900 વ્યવસાયોન ેપ્રવૃત્ત 

કયાજ. 

• કલાકાિોન ેમિિ કિવાની સાથ ેસાથે િહવેાસીઓને મનોિાંર્નના સવકલ્પો મળવાનુાં ચાલુ િહે તે માટે વ્યસક્તગત કલા અન ેસાંથકૃસતના 

કાયજિમોને ઓનલાઇન બનાવવા માટે અનુકૂળ કયાજ. 

https://letsconnect.brampton.ca/general/news_feed/april-16-city-of-brampton-announces-first-citywide-backyard-garden-program-in-canada-in-response-to-covid-19
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/718


 

 

સસસનયસજ સપોટજ ટાથક ફોસજ 

• માસહતી અન ેસાંસાધન માટનેી માસહતી માટેની 280 સવનાંતીઓને ર્વાબ આપ્યા અને 113 ગ્રોસિી લાવી આપવાની કાયજવાહીઓ 

કિી. 

• સસટી સપોટજ અન ેપ્રોગ્રામ સવષયક માસહતી પૂિી પાડવા માટ ેવરિષ્ઠોની સેવા કિતા 35 સામાસર્ક સાંગઠનો સાથે વ્યવહાિો કયાજ. 

• સરિયપરે્ િીઘજવયીન થવાની પ્રરિયા અને સુખાકાિીને પ્રોત્સાસહત કિવા માટ ેસસસનયસજ રડસર્ટલ કાફે શરૂ કિવામાાં ટેકો પૂિો 

પાડ્યો. 

• થથાસનક ગ્રોસસજ સાથ ેભાગીિાિી કિી: રે્થી લોન્ગોઝ (Longo’s), ઇસન્ડયા બઝાિ ફ્રેશ સપક્સ એન્ડ ફોર્ટજનોઝ (India Bazaar 

Fresh Piks and Fortinos) રે્ વરિષ્ઠો ઓનલાઇન ઓડજસજ આપી શક ેતેમ ન હોય તેઓ માટે પેમેંટ કાડજ પ્રોગ્રામ સવકસાવ્યો. 

સોશ્યલ સપોટજ ટાથક ફોસજ 

• ચાિ ખાદ્ય વથતુ સવતિર્ મિિગાિો સાથનેી ભાગીિાિી માિફત કટોકટીની ખાદ્ય વથતુ સવતિર્ પ્રર્ાસલનો સવકાસ કયો: રિર્નિેશન 

(Regeneration), નાઇટ્સ ટબેલ (Knights Table), ખાલસા એઇડ (Khalsa Aid) અન ેયુનાઇટેડ સીખ્સ (United 

Sikhs). છેલ્લા સાત સપ્તાહમાાં બ્રૅમ્પટનના િહેવાસીઓન ે1,500 કિતા વધ ુભોર્ન અને ગ્રોસિીઓ રડસલવિ કિવામાાં આવી છે – 

રે્ની સિેિાશ સપ્તાહ િીઠ 215 ભોર્ન થાય છે. આ બધુાં સમર્પજત થવયાંસવેકો સવના ક્યાિેય શક્ય નહોતુાં રે્મર્ ેકુલ 550 સવેાના 

કલાકોનુાં યોગિાન આપ્યુાં છે. 

• ખાદ્ય વથતુઓના સવતિક મિિગાિોને સપોટજ કિવા માટ ેએક કને્રીય સાંચાસલત પ્રર્ાસલ પ્રથથાસપત કિી. કલુ 31,699 પાઉન્િ ખાદ્ય 

વથતુઓનુાં િાન પ્રાપ્ત થયુાં છે તમેર્ ટેકઆઉટ પાત્રોના 40 ખોખા (ખોખા િીઠ 100 નાંગ) અન ે6,000 છીપલાકાિ (ક્લૅમશેલ) 

પાત્રો પ્રાપ્ત થયા છે. 

• રિર્નન ે3 રે્ટલા ઘિબાિ સવનાના લોકોન ેઆવાસ, ભાંડોળ અન ેઅન્ય માાંગવામાાં આવેલ મિિ મેળવવામાાં મિિરૂપ થયા. 

યુથ સપોટજ ટાથક ફોસજ 

• એક યુથ સવેક્ષર્ હાથ ધિાયુાં રે્માાં 14-29ની વયના યુવા લોકોન ેપછૂવામાાં આવ્યુાં કે તઓે COVID-19 થી કેટલા પ્રભાસવત થયા. 

આર્ રિન સુધી, 200 કિતા વધુ યુવાનોએ પ્રસતભાવ આપ્યા છે. 

• સદ્વ-સાપ્તાસહક ધોિર્ે સમથયાઓ ધ્યાન પિ લેવા અને સવનાંતી અનસુાિ ટેકો પૂિો પાડવા માટે 35 યુવાનોન ેસવેા આપતા સાંગઠનો 

સાથ ેબેઠકો. 

• ઘિમાાં િહીને યુવાનો સરિય િહે તે માટ ેઓનલાઇન પ્રવૃસત્તઓ હાથ ધિે છે, રે્માાં સામેલ છે ઇન્થટાગ્રામ લાઇવ ચૅટ્સ અને 

ગમ્મતભયાજ રટક ટોક સવરડઓ તથા બીરુ્ાં બધુાં. આ અઠવારડયે સસટી સનિઃશુલ્ક વચુજઅલ પ્રવૃસત્તઓ કિીને નૅશ્નલ યુથ વીકની 

ઉર્વર્ી (મ 1-7) કિી િહ્ુાં છે. 

આ સમય િિસમયાન મિિગાિોને સહાય કિવા માટ ેઉપલબ્ધ સાંસાધનો સવશ ેવધુ માસહતી અહીં ઉપલબ્ધ છે 

www.brampton.ca/COVID19 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/719
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Seniors-Digital-Cafe.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/718
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/720
https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force?tool=survey_tool&tool_id=youth-covid-19-survey#tool_tab
https://letsconnect.brampton.ca/national-youth-week-may-1-7
https://letsconnect.brampton.ca/national-youth-week-may-1-7
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

અવતિર્ો 

"એક બીજાથી િૂિ િહીને પર્ આપર્ો સમાર્ અત્યાંત અસિકાિક અને અથજપૂર્જ િીત ેસાંપેલો િહ્ો છે. િહેવાસીઓ, ભાગીિાિો અન ેથથાસનક 

વ્યવસાયો COVID-19 ની અસિોથી સૌથી સાંવેિનશીલ લોકોન ેસહાય પૂિી પાડવા માટે આગળ આવ્યા છે છેવટ ેજ્યાિે આપર્ ેસસટીન ેફિી 

ખોલીશુાં તેના ઉપ લક્ષમાાં અમ ેજાર્ીએ છીએ કે હરુ્ાં ઘણાં બધુાં કામ કિવુાં બાકી છે. હુાં આહ્વાન આપુાં છુાં કે િહવેાસીઓ ચીંધેલા માગે આગળ 

વધવુાં ચાલુાં િાખે, અમાિા આિોગ્ય સવશેષજ્ઞોની સલાહ અનુસિે અન ેએકબીજાન ેમિિરૂપ થવા પ્રસતબદ્ધ િહે." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"અમાિી ટીમ, િહવેાસીઓ અન ેવ્યવસાયોની પ્રસતબદ્ધતા અને અથાગ પરિશ્રમથી અમે COVID-19નો ફેલાવો િોકવામાાં ઘણાં બધુાં હાાંસલ 

કિી શક્યા છીએ. રે્ લોકોન ેતનેી સૌથી વધ ુર્રૂિ છે એવા લોકોન ેમિિરૂપ થતા િહીને અમ ેઆપર્ા સમાર્ના આિોગ્ય અને સલામતીનુાં 

િક્ષર્ કિવા િિેક પ્રયાસો કિવાના ચાલુાં િાખીશુાં. ” 

- ડેસવડ બારિક, ચીફ એડસમસનથિેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), સસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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સમરડયા સાંપકજ : 

મોસનકા િુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડજનેટિ, સમરડયા એન્ડ કમ્યુસનટી એંગેર્મેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાિ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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