
 

 

 

 ત્વરિત જાહેિાત માટે 

જ્યાર ેફરી ખોલવાની મજૂંરી મળ ેત્યાર ેસિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન સ્થાસનક રસે્ટોરન્ટો અન ેબારન ેઆર્થિક મદદ માટ ેબહારની 

જગ્યાઓનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપશ ે

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (15 જૂન 2020) – ગત સપ્તાહમાાં બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉન્ન્સલે સ્થાન્નક િેસ્ટોિન્ટો અને બાિ છેવટે જ્યાિે 

પ્રોન્વન્સ મંજૂરી આપ ેત્યાિ ેફિી ખુલ્લા મુકવાની તૈયાિી કિી િહ્યા છે, ત્યાિ ેતમેન ેમદદરૂપ થવા માટનેા પ્લાનને માંજૂિી આપી હતી. 

 

રિજનલ કાઉન્ન્સલિ પૅટ ફોર્ટિનીએ કાઉન્ન્સલ સમક્ષ પ્રસ્તાવ િજૂ કિો જેમાાં ન્વનાંતી કિવામાાં આવી છે ક ેસ્થાન્નક િેસ્ટોિન્ટો અન ે

બાિને બહાિની જગ્યાઓ ન્વસ્તારિત કિવાની માંજૂિી આપવામાાં આવે જેથી વ્યવસાય ફિી બેઠો કિવામાાં પ્રોત્સાહન મળે જે તેઓએ 

જૅક ઍસ્ટસસ બાિ એન્ડ ન્િલ (JackAstor’sBarandGrill)તેમજ ઓસ્કાસસ િોડહાઉસ બાિ એન્ડ િીલ ( Oscar’s

Roadhouse Bar and Grill) જેવી સ્થાન્નક િેસ્ટોિન્ટો સાથે વાત કિીન ેકયો હતો. આ દિખાસ્તને કાઉસન્િલ દ્વારા 

િવાિનુમતે પિાર કરવામા ંઆવી હતી. 

 

પ્રોન્વન્સ દ્વારા આઉટડોર ડાઇન-ઇન િર્વિસિિ પુનઃ ખોલવાની પરવાનગી પ્રાપ્ત થતા જ બ્રૅમ્પટન ખાતેના િેસ્ટોિન્ટો અન ે

બાિ પોતાના પાન્િયો ફુટપાથ પિ તેમજ પાર્કિંગના ક્ષતે્રમાાં ન્વસ્તાિી િકિે જેથી બસેવાની આઉટડોિ જગ્યા વધાિી િકાય. આ 

િમયે ઓન્ટારરયો િરકાર ેરેસ્ટોરન્ટો અને બારને તેમજ રરજન ઓફ પીલ ખાતેની અન્ય િ ંસ્થાઓ ખોલવાની મંજૂરી આપી 

નથી. 

 

2020 ના વર્િ માટે સ્થાસનક રેસ્ટોરન્ટો અને નાના વ્યવિાયોને ફરી બેઠા કરવામા ંમદદરૂપ થવાના આશયથી આઉટડોર 

પેસશયો અને ફુટપાથની પરમીટ ફી પણ જતી કરવામા ંઆવશે. 

 

ધીમે ધીમે િુરસિત રીતે જ્યારે સિટીને ફરીથી ખુલ્લ ુમુકવાના આયોજન થઈ રહ્યા છે ત્યારે કાઉસન્િલ અને કમિચારીગણ 

રેસ્ટોરન્ટો અને વ્યવિાયો િાથ ેનજીકથી કાયિ કરી એવી રીતો શોધશ ેજેથી જાહેર જનતાના આરોગ્યની માગિદર્શિકા અને 

ભૌસતક અંતર જાળવવાના સનયમોને વળગી રહીને ઓછંુ જોખમ ધરાવતી કામગીરીઓ વધારી શકાય. 

 

ઇકોનોસમક રરકવરી સ્રટેજી  

બ્રૅમ્પટનનાં અથિતંત્રમા ંસ્થાસનક વ્યવિાયોની સનણાિયક ભૂસમકા છે. ગત માિમા ંબ્રૅમ્પટન િીટી કાઉસન્િલ ેબ્રૅમ્પટનના 

ઇકોનોન્મક રિકવિી સ્રેટજી (અથિતંત્રને ફરી બેઠુ ંકરવાના વ્યુહ)ને મંજૂરી આપી હતી જેમા ંનાના વ્યવિાયો, રેસ્ટોરન્ટો અને 

પ્રવાિનન ેમદદરૂપ થતા પગલાંનો િમાવેશ થાય છે. એના ભાગરૂપ ેસિટીએ તેમનુ ં“સપોટસ લોકલ”અન્િયાન શરૂ કયુું છે 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAT47nSSgBmWcff0uv8JP8EVao-2FHERvdP3XPAQ2hjfW-2FHNr21htjIRafAVgY04dQIY-3DMxo1_6iFkUtJTkPC95RmxqVL3CGptUMtxoN9XF6QqxitVASMZFUkfVKbitnxmNUN-2Fo9id4xCPXGsYYtvRG0sakk32FbLfHLeCvXr1LMzNFt8t7TGDl7xs7fQy0wtQAyxN8fV3ppWQOFvMUV7hY-2Bn9FFD1uPqMVS-2F0E2zSxd9d6EJB9MhP17lsNl8yAZQqj9SdYAnP2mEaGH8qUrZqGecu0-2FFEDB72JGXWU9-2BGdbQBYnxDQd3JSbFn72CKlw4voVFSO24t-2F1c6kLowbSbXC4NBhocpC4zXgbQkmcy0nMg-2BlYl0nATUzJEJA2KjOzwYm2VL9AeVDQhxVE7xRrZ30ZhzVF1lMgISll-2FlmKf7Rm7BSQvkerk-3D&data=02|01|Gurvinder.A.Singh@brampton.ca|195b2d16662549f3bb0208d811643ec7|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637278469530857675&sdata=UiODYgrxZWUUVjSf7l5Btpbi9Gv78ZPvu4NItZimL2o=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAT47nSSgBmWcff0uv8JP8EVao-2FHERvdP3XPAQ2hjfW-2FIufXGgYYWReqoJZSvMIJ8Q-3DbwEj_6iFkUtJTkPC95RmxqVL3CGptUMtxoN9XF6QqxitVASMZFUkfVKbitnxmNUN-2Fo9id4xCPXGsYYtvRG0sakk32FbLfHLeCvXr1LMzNFt8t7TGDl7xs7fQy0wtQAyxN8fV3ppWQOFvMUV7hY-2Bn9FFD1uPqMVS-2F0E2zSxd9d6EJB9MhP17lsNl8yAZQqj9SdYAnPj3XxTs-2BpDLnC3eHHaJXTwxN5lnwu7qr9dScBxul72YYrLzPimBON7NzKIszaJAVcUxzcoHbqdVyxkQZIwxyWPHmI3QHFBTCHn33tHZ5owuHaxeLC-2BRLatuWSkg-2F-2FR2xjCKuzcqpAGCkhSyRziSjgAQih-2FUlRhXf8a14oOTKHTK0-3D&data=02|01|Gurvinder.A.Singh@brampton.ca|195b2d16662549f3bb0208d811643ec7|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637278469530867665&sdata=rdsM/GRbUF/cwhUuswG5ezkJq+Kah+dgNS9B1QSgkgY=&reserved=0


 

 

જેમા ંરહેવાિીઓન ેCOVID-19 તેમજ ત્યાર બાદ પણ લોકલ વસ્તુઓ શોધવા, પિંદ કરવા અને ખરીદવા માટે 

પ્રોત્િાસહત કરવામા ંઆવશે. 

 

અવતરણો 

“તેઓ સુિન્ક્ષત િીતે ફિી ખોલવા માટે જરૂિી વ્યવસ્થા કિી િહ્યા છે ત્યાિ ેઉપયોગી ઉકેલો પિ અમે આપણા સ્થાન્નક વ્યવસાયો સાથ ે

મળીન ેકાયસ કિવા પ્રન્તબદ્ધ છીએ. માિો પરિવાિ આપણી સ્થાન્નક િસે્ટોિન્ટોનો લાિ દિેક ટેકઆઉટ વનેસડે પિ લઈ િહ્યો છે અન ેહુાં 

પોત ેપણ બહાિ ડાઇન કિવાની આિા સવેી િહ્યો છુાં અન ેતમે કિવાની માંજૂિી મળે તમેજ તેમ કિવુાં સુિન્ક્ષત હિ ેત્યાિે લોકલને ટેકો 

આવો ચાલુ િાખીિુાં." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

"આપણી સ્થાન્નક િેસ્ટોિન્ટોને મોઢેમોઢ અમ ેકહેતા સાાંિળ્યા છે ક ેCOVID-19 ન ેકાિણ ેતેઓન ેકેટલો મોટો ફટકો પડ્યો છે. ધીમે 

ધીમે આપણે જ્યાિે પુનઃ બધુાં ખુલ્લુ મુકવાનુાં કાયસ ચાલુ કયુિં છે ત્યાિ ેઅમ ેઆપણા સ્થાન્નક વ્યવસાયોન ેસાંપણૂસ અન ેસુિન્ક્ષત િીતે 

પુનઃઉત્થાન તિફ વાળવા માટ ેતમામ િીતે મદદરૂપ થઈિુાં. 

ગૂરપ્રીત સધલ્લોન, રીજનલ કાઉસન્િલર, વૉડિ 9 & 10; પ્રમુખ, ઇકોનોસમક ડેવેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચર: િીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન. 

 

“અમાિ ેમાટ ેબ્રૅમ્પટનમાાં નાના વ્યવસાયોના ન્હત મોખિે છે. વ્યવસાયોને હવે તમેની બહાિની જગ્યાઓ પિ આ ફેિફાિોનુાં આયોજન 

કિવાની માંજૂિી આપવાથી જ્યાિે આપણને પ્રોન્વન્સ અને પીલ પન્લલક હેલ્થ તિફથી લીલીઝાંડી મળિ ેત્યાિ ેતેઓ િિુાિાંિ કિવા 

તૈયાિ હોવાનુાં સુન્નન્ચચત કિિ.ે" 

- પૉલ સવિેન્ટ, રીજનલ કાઉસન્િલર, વૉડિ 1 & 5; ઉપ પ્રમુખ, ઇકોનોસમક ડેવેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચર: િીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન. 

 

"અમાિા કમસચાિીગણ અન ેકાઉન્ન્સલે આપણા સ્થાન્નક વ્યવસાયોની તેમજ ન્હસ્સાધાિકોની જરૂરિયાતો જાણી લીધી છે અન ેઅમે 

િક્ય હોય ત્યાાં તે બાબત ેપગલાાં લઈ િહ્યા છીએ જેથી તેમની પનુઃિરૂઆત વખત ેતમેન ેમદદરૂપ થઈ િકાય. ન્સટી તિીક ેઅમાિી 

િૂન્મકા આપણો સમાજ સન્હયાિી િીતે પુનઃ બેઠો થાય અને તમેની સુિક્ષા ન્વષયક છે અન ેહુાં જાણાં છુાં કે બહાિની જગ્યાઓનો 

ઉપયોગ કિવાથી તે જ કિવામાાં સહાયતા મળિ.ે" 

- ડેસવડ બારરક, ચીફ એડસમસનસ્રેરટવ ઓરફિર (David Barrick, Chief Administrative Officer), સિટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન 

 

"ઓન્ટારિયો િેસ્ટોિન્ટ અન ેમોટેલ અસોન્સએિન સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનન ેઆઉટડોિ પશૅ્યો ખોલવા અન ેઆ જગ્યાઓમાાં ન્વસ્તાિ 

કિવાના આ પ્રસ્તાવને વધાવી લેછે. િેસ્ટોિન્ટોન ેનુકસાન વેઠવુાં પડ્યુાં છે અન ેઆનાથી પોત ેિજૂ કિતા સ્વારદષ્ટ ખાદ્ય પદાથો માણવા 

માટ ેિાહકો તેમની સાંસ્થાઓની મલુાકાત લેવાનુાં િરૂ કિિ ેજેથી ધીમ ેધીમ ેતમેનો ન્વચવાસ સાંપારદત કિવામાાં પ્રગન્ત સાધી િકાિે. 

- ટોની એલેસનિ, પ્રમુખ અને ચીફ એસગ્િક્યુરટવ ઓરફિર, ઓન્ટારરયો રેસ્ટોરન્ટ હોટેલ એન્ડ મોટેલ અિોસિએશન 

(ORHMA) 

 



 

 

“ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન ખાતે લાાંબા સમયથી ચાલતા અન ેમુખ્ય વ્યવસાય તિીકે અમ ેસમાજના પણ આિાિી છીએ અન ેન્સટીએ 

અમને તે આવા મુશ્કેલ સમયમાાં તે દિાસવ્યુાં છે. અમન ેજેવી ફિીથી ખોલવાની માંજૂિી મળે ત્યાિ ેન્સટી દ્વાિા ઘોષીત આ ફેિફાિોથી 

અમને અમાિા મલૂ્યવાન અન ેઘણા વખતથી અમ ેજેમને યાદ કિતા હતાાં એવા િાહકોને સાંિવ હોય એટલી સિુન્ક્ષત િીતે પાછા લાવી 

િકીિુાં. તમે કિવાનુાં સલામતીિયુિં હોય ત્યાિ ેહુાં બધાાંને આમાિા પશૅ્યો પિ જોવા ઉત્સુક છુાં." 

િબેના કુલ્ટર, માસલક, ફેનિોરેલીિ રેસ્ટોરન્ટ એન્ડ વાઇન બાર (Fanzorelli’sRestaurant&WineBar) 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી ન્વકાસ કિતા િહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો 

હાદસ છે લોકો. અમન ેઊજાસ મળ ેછે અમાિા ન્વન્વધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષસણનુાં કેન્ર છીએ અને અમે તકન્નકી અન ેપયાસવિણીય નન્વનતા તિફ દોિી 

જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી િાગીદાિી એવા ન્નિોગી િહેિના ન્વકાસ માટે છે જે સુિન્ક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી 

સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

ન્મરડયા સાંપકસ : 

મોન્નકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડસનેટિ, ન્મરડયા એન્ડ કમ્યુન્નટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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