
 

 

 
 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન આઉટડોર ટનેનસ કોર્ટસસ, નપકલબૉલ કોર્ટસસ અન ેપીલ નિલજે ગોલ્ફ કોસસન ે 

મ ે19 અન ે22 થી ફરીથી ખોલશ ે

 
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (મ ે15, 2020) – ઓન્ટેરરયો સરકારની કટેલીક મનોરજંનલક્ષી સગિડો ફરીથી ખોલી શકાતી હોિાની ઘોષણા થયા 

પછી, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન મંગળિાર, મે 19 થી પોતાની આઉટડોર ટેનનસ કોર્ટસસ અન ેનપકલબૉલ કોર્ટસસ, અન ેશુક્રિાર, મે 22 થી પીલ નિલેજ 

ગોલ્ફ કોસસ ફરીથી ખોલશ.ે તમામ મુલાકાતીઓ અન ેસીટી કમસચારીઓનું આરોગ્ય અન ેસુરક્ષાની ખાતરી કરાિિા વ્યનતતઓ િચ્ચે શારીરરક 

અંતર જાળિિાના અન ેસ્િચ્છતા સંબંનિત પગલાઓ લેિામા ંઆિશ.ે 

 

આઉટડોર ટનેનસ કોર્ટસસ અન ેનપકલબૉલ કોર્ટસસ 

 

આપણં શહેર પોતાની 21 ટેનનસ કોર્ટસસ અન ેસાત નપકલબૉલ કોર્ટસસ મગંળિાર, મે 19 ના ંરોજ ફરીથી ખોલશ.ે આ કોર્ટસસ સોમિારથી રનિિાર 

સુિી ખલુ્લી રહેશે. સિાર ે11 િાગ્યા પહેલાં, કોર્ટસસ સંપણૂસપણે માત્ર િડીલો માટ ેઉપલબ્િ રહેશે.  

 

વ્યનતતઓ િચ્ચ ેશારીરરક અંતર જાળિિાના પગલાઓ સાથે સુસગંત રહીને, એક સમયે બથેી િિાર ેખેલાડીઓને કોટસ પર પરિાનગી આપિામા ં

આિશ ેનનહ, એટલે ક ેનેટ (જાળીની) દરેક બાજુએ એક ખેલાડી જ રહેશે. ખેલાડીઓએ બિા ંસમયે એકબીજાથી ઓછામાં ઓછંુ બ ેમીટર (છ 

ફૂટ) દૂર અચૂક રહેિુ ંપડશે. વ્યનતતઓ િચ્ચ ેશારીરરક અંતર ન જાળિતા લોકોન ેજતા રહિેાનુ ંકહિેામાં આિશ.ે 

 

દરેક વ્યનતતનુ ંઆરોગ્ય અને સુરક્ષાની ખાતરી કરિા, નીચેના નનયમો અમલમા ંછે: 

• કોર્ટસસ િહેલો તે પહેલો િોરણ ેઉપલબ્િ રહેશે, અન ેઅન્ય લોકો રાહ જોતા હોય ત્યાર ેરમિા માટે 60 નમનનટ જ સીનમત રહેશે  

• એકબીજા સાથ ેરૅકરે્ટસ કે અન્ય સાિનોની આપલે કરશો નહીં 

• બૉલ્સ સ્પષ્ટપણ ેનચનનનત હોિા જોઇએ જેથી અન્ય લોકો દ્િારા ભૂલથી પણ તનેે લેિાનુ ંકે ઉઠાિિાનું ટાળી શકાય 

• આઉટડોર રેસ્ટરૂમ્સ (સગિડો હોય ત્યા)ં આ સમયે ઉપલબ્િ નથી 

• કોઇ દશસકને આિિાની છૂટ નથી 

 

ટેનનસ કોટસ ક ેનપકલબૉલ કોટસ શોિિા િેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/parks. કોઇ નિિાદાસ્પદ બાબત જણાિિા, 311 નબંર પર 

કૉલ કરો. 

 

પીલ નિલજે ગોલ્ફ કોસસ 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન દ્િારા પીલ નિલેજ ગોલ્ફ કોસસ શકુ્રિાર, મે 22 થી ફરીથી ખોલિામાં આિશ ેજે અહીં નસ્થત છેેઃ 29A Hartford Trail. 

આ ગોલ્ફ કોસસ દરરોજ સિાર ે7 થી સાંજે 6 િાગ્યા સુિી ખુલ્લુ ંરહેશે, અલબત્ત હિામાનની પરરનસ્થનતને ધ્યાનમા ંરાખીને. િડીલો માટેનો 

સમય સિાર ે7 થી 11 િાગ્યા સુિીનો છે. 

 

વ્યનતતઓ િચ્ચ ેશારીરરક અંતર જાળિિાના પગલાઓ સાથે સુસગંત રહીને, ખેલાડીઓએ બિાં સમયે એકબીજાથી ઓછામાં ઓછંુ બ ેમીટર (છ 

ફૂટ) દૂર અચૂક રહેિુ ંપડશે. વ્યનતતઓ િચ્ચ ેશારીરરક અંતર ન જાળિતા લોકોન ેજતા રહિેાનુ ંકહિેામાં આિશ.ે  

 

ગોલ્ફ કોસસમા ંદરેક વ્યનતતનુ ંઆરોગ્ય અન ેસુરક્ષાની ખાતરી કરિા, સીટી િિારાની સાિચેતીઓ લેિાનુ ંકહી રહ્ુ ંછે, જેમાં સામેલ છે: 

• સમગ્ર ગોલ્ફ કોસસમા ંહાથ િોિા માટે હને્ડિૉશશંગ સ્ટેશન્સ અન ેહેન્ડ સેનનટાઇઝર પૂરા પાડિા 

http://www.brampton.ca/parks


 

 

• ગોલ્ફ ખેલાડીઓ માટ ેડેકલ્સ (ગોલ્ફ કોસસની સપાટી પર બેસાડાતુ ંલેબલ અથિા નચત્ર કે રડઝાઇન) અન ેરદશાસૂચક નચનનો 

બેસાડિામાં આિશ ેજેથી પાર્કિંગ સ્થળ અને તલબ હાઉસ આસપાસ સુરનક્ષત હેરફેરની ખાતરી કરી શકાય 

• દરેક ટી ટાઇમ દીઠ બ ેખેલાડીઓ અન ેગોલ્ફ કાટસ દીઠ એક ખેલાડી સીનમત રહેશ ે

• ટી ઑફ ટાઇમ િચ્ચેનો નિરામ િિારીન ે20 નમનનટનો કરિામાં આિશ ે

• ગોલ્ફ કાર્ટસસ અને બાથરૂમ્સ માટે ચેપનાશક કાયસક્રમ સનહત, સગિડોની િિાર ેસારી અને અિારનિાર સફાઇનો અમલી બનશે 

• બંકર રૅતસ કાઢીન ેગોલ્ફ કપ્સની ઊંચાઇ િિારીન ે“સ્પશસરનહત રમત”ની ખાતરી કરિામાં આિશ ે 

• સીટીના શારીરરક અંતર જાળિિાના પ્રયત્નોનુ ંઉલ્લંઘન ટાળિા ગોલ્ફ કોસસ પર િિારાના સરુક્ષા પગલાઓ શરૂ કરિામાં આિશ.ે 

 

આ સમયે, ગોલ્ફ કોસસ દ્િારા ગ્રૂપ રરઝિેશન્સ, ટુનાસમેન્ર્ટસનું આયોજન કરિામાં આિશે નનહ, કે સૂચનાલક્ષી કાયસક્રમો યોજિામાં આિશે નહીં.  

 

રહેિાસીઓન ેટી ટાઇમ અગાઉથી બૂક કરિા 905.874.2995 નંબર પર કૉલ કરિાનું કહેિામાં આિ ેછે, અને ચૂકિણીઓ આગમન સમયે 

સ્થળ પર કરી શકાય છે. ફોન લાઇન્સ મંગળિાર, મ ે19 ના ંરોજ બપોર ે1 િાગ્યાથી ચાલુ થશ.ે િૉક-ઇન (ગમે ત્યાર ેચાલ્યા આિિાની) સર્િસસ 

પૂરી પાડિામાં આિશ ેનહીં. પટે્રન સભ્યોન ેપોતાના નનિાસરરત ટી ટાઇમથી 15 નમનનટથી િિારે િહેલા ંન આિિાનુ ંઅન ેતલબહાઉસમાં 

સીિેસીિા ંરરસેપ્શન નિસ્તારમાં જિાનુ ંકહિેામા ંઆિે છે. પ્રનતબંિો અમલમા ંછે ત્યાર ેઘટાડેલો દર ઉપલબ્િ થશ.ે ગોલ્ફ કોસસમા ંડ્રેસ કોડ 

(પહેરિેશ નનયમો) અમલમા ંરહે છે.  

 

તલબહાઉસ અન ેપ્રૉ-શોપ બંિ રહશે,ે અન ેપુલ કાટસ અને તલબ રને્ટલ્સ આગળ સૂચના આપિામા ંઆિ ેનનહ ત્યાં સિુી હગંામી િોરણે સ્થનગત 

કરિામા ંઆિશ.ે આઉટડોર રેસ્ટરૂમ્સ પટે્રન સભ્યો માટ ેરમત પહેલા ંઅન ેપછી ઉપલબ્િ છે. ખાદ્ય પદાથો અને પીણા ંઆ સમયે ખરીદિા માટ ે

ઉપલબ્િ થશ ેનનહ, અને પેટ્રન સભ્યો પોતાની જાત ેપાણી અન ેઆલ્કોહોલ-રનહત પીણાં લાિી શક ેછે.  

 

પીલ નિલેજ ગોલ્ફ કોસસ નિ કાણાિંાળો પનબ્લક ગોલ્ફ કોસસ છે જે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની માનલકીનો અન ેતેઓ દ્િારા સંચાનલત છે. 

COVID-19 ન ેલગતા પગલાઓ અને નિચારણાઓ પર સપંૂણસ નિગતો સનહત, રમતનુ ંબૂકકગં કરિા સબંંનિત સપંૂણસ માગસદર્શસકા િબેસાઇટ 

પર ઓનલાઇન ઉપલબ્િ છે, www.brampton.ca/peelvillagegolf. 

 

સીટી રરઓપનીંગ (િિંાઓ ફરી ખોલિા) અન ેરરકિરી માટનેી િિ ુયોજનાઓ પર સમદુાયનો પ્રનતસાદ માગ ેછે 

 

મેયરના રરઓપનીંગ એન્ડ રરકિરી િકીંગ ગ્રપૂે શહેરમા ંિંિાઓનુ ંરરઓપનીંગ જાહેર જનતા અને કમસચારીઓની સેિા અને સુરક્ષા જરૂરરયાતોને 

પહોંચી િળતુ ંહોિાની ખાતરી કરાિિા સમુદાયન ેિચનબદ્િ થિાનો અનભગમ અપનાિિાની શરૂઆત કરી છે. આમા ંચોતકસ િપરાશકાર 

સમૂહો, િિંાઓ અને સામુદાનયક સમૂહો સાથ ેશે્રણીબદ્િ સલાહ-મસલતો કરિાનો સમાિેશ થાય છે. સીટીએ આ અઠિારડયે સ્પોર્ટસસ ગ્રપૂ્સ 

સાથે બેઠક યોજી હતી અન ેઆિતા અઠિારડયે તેઓ િડીલોના સમૂહો સાથ ેસલાહ-મસલત કરશ.ે બ્રેમ્પટન સમદુાયન ેએક સિે જે અહીં 

ઓનલાઇન ઉપલબ્િ છે તમેા ંસહભાગી થઇને, અથિા covid19reopencity@brampton.ca ને ઇમેઇલ મોકલીન ેપોતાનો પ્રનતસાદ 

જણાિિા પણ આમંનત્રત કરિામાં આવ્યંુ છે. 

 

COVID-19 સામ ેપ્રનતરક્રયા કરિામા ંસીટી તરફથી િિુ માનહતી મળેિિા િબેસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/COVID19.    

 

અિતરણો (તિૉર્ટસ): 

 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન આપણાં સીટી ગોલ્ફ કોસસ સનહત િિારાની સિેાઓ ઉપલબ્િ કરાિ ેછે, અમે આ કાળજીપિૂસક કરી રહ્ાં છીએ જે 

િપરાશકતાસની સુરક્ષાને પ્રથમ અન ેમોખરે રાખે છે. એક આરોગ્યપ્રદ અન ેસુરનક્ષત શહેર તરીક,ે અમે રહિેાસીઓને સરક્રય જીિનશૈલી જાળિતા 

જોિા રોમાંનચત થયા છીએ, અને રહેિાસીઓ નનભસર હોય તિેી આ સેિાઓને સુરનક્ષત રીતે ફરીથી ખોલિા અમ ેજરૂરી પગલાઓ લઇ રહ્ાં 

છીએ.” 

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

http://www.brampton.ca/peelvillagegolf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
mailto:covid19reopencity@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

“આ અઠિારડયે સીટીના રરઓપશનગં અન ેરરકિરી િર્કિંગ ગ્રપૂન ેસીિું શહેરના સ્પોર્ટસસ ગ્રૂપ્સ પાસેથી સાભંળિા મળયંુ અને શહરેની કોર્ટસસ અન ે

ગોલ્ફ કોસસન ેફરીથી ખોલિા સુરનક્ષત અનભગમ િડ ેતે માનહતીને પ્રનતરક્રયા કરિામા ંઅમન ેખુશી થાય છે. આપણ ેઆમાં એકસાથ ેછીએ અને 

શહેરની સર્િસસીસ ફરી શરૂ કરીએ અન ેઆપણાં શહેરન ેફરી કાયસરત કરીએ ત્યાર ેઅમ ેપીલ પનબ્લક હેલ્થની સલાહ અનુસરિાનું ચાલુ રાખીશુ.ં 

- માર્ટસન મૅડીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉનન્સલર, િોર્ડસસ 3 અન ે4; લીડ, રરઓપનીંગ એન્ડ રરકિરી િર્કિંગ ગ્રપૂ 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અન ેઅમારા કમસચારીઓ માટ ેશહેરની સિેાઓ અને સગિડોની સુરક્ષા ટોચની અગ્રતા િરાિ ેછે. અમ ેશહેરની સેિાઓ 

જિાબદારીપિૂસક અને સુરનક્ષત રીત ેફરીથી ખોલીએ છીએ તેિી ખાતરી કરાિિા અમે જરૂરી પગલાઓ લેિાનુ ંચાલુ રાખીશંુ.” 

- ડેનિડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડનમનનસ્ટ્રેરટિ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપાિો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ 

છે લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતા 

પ્રવાસન ાં નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અને Instagram પિ જોડાવ. અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 
નમરડયા સપંકસ: 

મોનનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડસનેટર, નમરડયા એન્ડ કમ્યુનનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંિાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

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

