
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

બ્રમૅ્પટનનાાં વ્યવસાયોના વવકાસાર્થ ેવસટી આિાંભ ેછે "સપોટટ લોકલ” અવભયાન 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (20 મે 2020) – િહવેાસીઓ લોકલ એટલેક ેસ્ર્થાવનક ઉત્પાદો ખિીદ,ે ખાય, ઉપહાિ તિીક ેઆપ ેઅને સપોટટ કિ ેતે માટે 

આજે, વસટીએ તેમના "સપોટટ લોકલ” અવભયાનની શરૂઆત કિી. સ્ર્થાવનક વ્યવસાયો પિ COVID-19 નો નોંધપાત્ર પ્રભાવ પડ્યો હોવાર્થી 

તેમન ેબ્રૅમ્પટનના સમાજ પાસેર્થી ક્યાિેય જરૂિ ન પડી હોય એટલી મદદની આવશ્યકતા છે.   

 

વ્યવસાયો ઓનલાઇન શોપપાંગ અને કર્ટસાઇડ વપકઅપ આપવાન ાં શરૂ કિ ેઅન ેછેવટે ફિી ખ લે ત્યાિ ે"સપોટટ લોકલ” અવભયાન િહવેાસીઓને 

પ્રોત્સાવહત કિ ેછે ક ેતેઓ COVID-19 દિવમયાન તેમજ ત્યાિ પછી પણ સ્ર્થાવનક માલ જ એ, પસાંદ કિ ેઅને ખિીદે. પછી તે ટેકઆઉટ ખાદ્ય 

વસ્ત ઓ હોય ક ેવગફ્ટ કાડ્સટ હોય કે દ િોઝ (The Rose) ન ાં ઓનલાઇન પ્રોગ્રાપમાંગ હોય, નાગરિકો બ્રૅમ્પટનના અનેક સ્ર્થાવનક ઉત્પાદોને 

અજમાવી શક ેછે.  

 

બ્રૅમ્પટનનાાં વ્યવસાયોને પોતાનો ટેકો દશાટવવા માટે લોકો પોતાના વપ્રય વ્યવસાયોને સોશ્યલ વમરડયા પિ પ્રમોટ કિી શક ેજેમાાં સારે્થ 

“સપોટટ લોકલ” ન ાં વિત્ર હોય અને હેશટેગ #SupportLocalBrampton હોય અને આવી િીતે તેઓ પોતાના સોશ્યલ વમરડયાના 

એકાઉન્્સ માિફત ેસ્ર્થાવનક વ્યવસાયો સાર્થ ેપ્રવૃત્ત ર્થઈ શકે છે. 

 

બ્રૅમ્પટનનાાં અર્થટતાંત્રમાાં સ્ર્થાવનક વ્યવસાયોની વનણાટયક ભૂવમકા છે. COVID-19 ની શરૂઆત ર્થઈ તે વખત ેજ્યાિે સ્ર્થાવનક વ્યવસાયો 

COVID-19 ના પ્રભાવોમાાંર્થી પસાિ ર્થઈ િહ્યા હતાાં ત્યાિ ેસીટી ઓફ બ્રૅમ્પટને વ્યવસાયોને ટેકો આપવાના હેત ર્થી ઇકોનોવમક સપોટટ ટાસ્ક 

ફોસટ ર્નાવ્યો હતો. આજ રદન સ ધીમાાં ટાસ્ક ફોસ ેવ્યવસાયો સાર્થ ે5,000 કિતા વધ  વખત સાંપકટ કયાટ છે અને ટેવલફોન ટાઉન હૉલ્સ માિફત ે

લગભગ 900 નાના વપેાિો સાર્થે પ્રવતૃ્ત ર્થયા છે જેમાાં તેઓએ COVID-19 ની અસિો અને તનેા સાંભવવત ઉકેલની િિાટ કિી છે. ગત 

સપ્તાહમાાં, બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉવન્સલે ટાસ્ક ફોસટની ઇકોનોવમક રિકવિી સ્રેટજીન ેમાંજૂિી આપી, જેમાાં વસટીના અર્થટતાંત્રન ેફિી ર્ેઠ ાં કિવા અન ે

વ્યવસાયોને મદદરૂપ ર્થવા માટેની અનેક પહેલો પકૈી એક એવ ાં આ "સપોટટ લોકલ” અવભયાનને વવકસાવવ ાં પણ સામેલ છે. 

 

વધ  જાણકાિી માટે અહીં મ લાકાત લો www.brampton.ca/supportlocal. 

 

અવતિણો 

  

"હ ાં નાગરિકોન ેસપોટટ લોકલ અવભયાનન ેટેકો આપવા અને આપણા શહેિના અર્થટતાંત્રન ેફિી ર્ેઠ ાં કિવા અમાિી સાર્થ ેજોડાવાન ાં, આપણા 

મૂલ્યવાન વપેાિી આલમને મદદ કિવા અન ેઆાંત્રપ્ર ન્યોિશીપમાાં (સાહસ) વનવેશ કિવા આહ્વાન આપ ાં છ ાં. સાર્થે મળી આપણે આપણા આ 

મહાન શહેિને આ કટોકટીમાાંર્થી ર્હાિ કાઢી શકીશ ાં." 

− પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન  

 

https://www.brampton.ca/EN/Business/SupportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
http://www.brampton.ca/supportlocal


 

 

આ અવભયાન શરૂ કિીએ છીએ ત્યાિ ેઅમાિી સાર્થે બ્રમૅ્પટન ર્ોડટ ઓફ રેડનાાં અમાિા ભાવગદાિો નાગરિકોને પ્રોત્સાવહત કિવા જોડાય છે કે 

તેઓ સપોટટ લોકલની િળવળમાાં જોડાય અન ેઆ મહામાિીમાાં આપણા વ્યવસાયોન ેમદદ કિ ેજેર્થી આપણાં શહેિ તમેાાંર્થી મજર્ૂતી સાર્થે 

ર્હાિ નીકળી શક.ે િાલો આપણે સહ  સાર્થ ેમળી આપણા સમાજમાાં વધ  િોજગાિ ઊભો કિીએ અને આપણા અર્થટતાંત્રને ર્ળવાન ર્નાવીએ. 

વાસ્તવમાાં સાર્થ ેિહીશ ાં તો મજર્ૂત િહીશ ાં."  

− માઇકલ પલેશી, પ્રાદેવશક પરિષદ સભ્ય (િીજનલ કાઉવન્સલિ) વૉડટ 2 અને 6, સહ પ્રમ ખ, ઇકોનોવમક સપોટટ ટાસ્ક ફોસટ 

 

“ હવે તો ખાસ સપોટટ લોકલન ેટેકો આપવો અવત અગત્યન ાં છે – િાલો આપણા મહનેતર્થી કમાયેલ પસૈા સમાજની અાંદિ જ િાખીએ અન ે

આપણાાં વપેાિ ધાંધાન ેCOVID-19 ની વવધ્વાંસક અસિોમાાંર્થી ર્હાિ કાઢીએ. બ્રૅમ્પટનના સમ દાયની સામાવજક એકતાના ભાવ માટે અમન ે

હાંમેશા ગૌિવ િહ્યો છે – આ જ સમય છે જ્યાિે આપણ ેઆપણા વ્યવસાયોન ેર્તાવવાન ાં છે કે આપણે તેમની કેટલી કદિ કિીએ છીએ." 

− પૉલ વવસેન્ટ, પ્રાદેવશક પરિષદ સભ્ય (િીજનલ કાઉવન્સલિ)વૉડટ 1 અને 5, સહ પ્રમ ખ, ઇકોનોવમક સપોટટ ટાસ્ક ફોસટ 

 

“COVID-19 ની અસિો સામ ેજ્યાિે આપણ ેલડત િલાવી િહ્યા છીએ ત્યાિ ેઆપણ ેકરૂણા, મદદ અન ેસામાવજક એકતાના ઘણાાં રકસ્સાઓ 

આપણા નાગરિકોમાાં તમેજ વ્યવસાયોમાાં જોયા છે. આપણે અાંતે જ્યાિ ેફિી ર્ધ ાં ખ લ્લ ાં મ કીશ ાં તે લક્ષ્ય પિ પહોંિવા માટનેા આ પ્રિાંડ વેગને 

િાલો વધ  હવા આપીએ." 

− ડેવવડ ર્ારિક, િીફ એડવમવનસ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), વસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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વમરડયા સાંપકટ : 

મોવનકા દ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડટનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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