
 

 

 ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

સીટી ડાઉનટાઉન બ્રમે્પટનમાાં ધાંધાઓ માટ ેકર્બસાઇડ પપકઅપન ેટકેો આપ ેછે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જુલાઇ 30, 2020) – આ અઠવારડયે, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ેસ્થાપનક ધાંધાઓ અને િહવેાસીઓન ેસહાયરૂપ થવા 

ડાઉનટાઉનમાાં નવા કર્બસાઇડ પપકઅપ પાર્કિંગ ઝોન્સ િજૂ કયાબ. 

ધાંધાઓએ COVID-19 નાાં પ્રભાવો સામે સુમેળ સાધ્યો છે અને પોતાના ધાંધા ઓનલાઇન કયાબ છે ત્યાિ,ે ગ્રાહકો અન ેસમુદાયના આિોગ્ય 

અન ેસુિક્ષાને સાંિક્ષણ આપવામાાં મદદ કિવા કર્બસાઇડ પપકઅપ અને પવતિણન ેપ્રોત્સાહન મળયુાં. 

ડાઉનટાઉનમાાં પાર્કિંગ માટે વધેલી માગને ધ્યાનમાાં લઇન ેઅને ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન પર્ઝનેસ ઇમ્પ્રૂવમેન્ટ એસોપસએશન (BIA) સાથેની 

સલાહ-મસલતમાાં, સીટીએ “લોડડાંગ ઝોન્સ”ન ેધાંધાઓ, ગ્રાહકો અન ેિહેવાસીઓન ેસુિપક્ષત િાખવાના પ્રયત્નમાાં કર્બસાઇડ પપકઅપ પાર્કિંગ 

તિીકે પણ ઉપયોગમાાં લેવાની માંજૂિી આપી. જાગરૂકતા વધાિવામાાં મદદ કિવા, કયા પવસ્તાિોનો ઉપયોગ 15-પમપનટ કર્બસાઇડ પપકઅપ પાર્કિંગ 

જગ્યાઓ માટે કિી શકાય તે દશાબવવા સાઇન ર્ોર્ડસબ ર્ેસાડવામાાં આવ્યા. આ સ્થળોમાાં સામેલ છે:  

• 46 ક્વીન સ્રીટ ઇસ્ટ 

• 12 ક્વીન સ્રીટ ઇસ્ટ 

• મેઇન સ્રીટ નોથબ - ગાડબન સ્ક્વિૅ 

• મેઇન સ્રીટ નોથબ - પવપવયન લૅન 

• 24 મેઇન સ્રીટ સાઉથ 

• 74 ક્વીન સ્રીટ વેસ્ટ 

COVID-19 સામ ેપોતાની સમગ્ર પપતરિયામાાં, સીટીએ સ્થાપનક ધાંધાઓને પોતાની રિકવિીમાાં સહાયરૂપ થવા અન ેતેઓ સુિપક્ષત િીતે કાયબ 

કિી શકતા હોવાની ખાતિી કિાવવા મદદ કિવાના ઉપાયો િજૂ કયાબ: 

• મે 13 નાાં િોજ, બ્રેમ્પટન કાઉપન્સલે ઇકોનોપમક રિકવિી સ્રટેેજી શહિે માટે સ્થાપનક અથબતાંત્ર ફિી શરૂ કિવા આગળ વધવા માટેના 

માળખા તિીક ેમાંજૂિ કિી.  

• મે 20 નાાં િોજ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ેપોતાની “સપોટબ લોકલ” ઝુાંર્ેશ શરૂ કિી જેથી િહવેાસીઓન ેખિીદી કિવા, ર્હાિ ખાવા જવા, 

પગફ્ટ ખિીદવા અને સ્થાપનકોન ેસહાયરૂપ થઇ શકાય. 

• મે 29 નાાં િોજ, બ્રેમ્પટને કેનેડાના સૌ પ્રથમ મ્યુપનપસપલ કોપોિેશન્સ પૈકી એક તિીક ેShopHERE (શૉપ હીયિ) કાયબિમમાાં 

પોતાની સહભાપગતાની ઘોષણા કિી. 

• જૂન 24 નાાં િોજ, સીટીએ પોતાનો પેરટઓ (ઉઘાડી જગ્યા) બ્રમે્પટન કાયબિમ શરૂ કયો જેનાથી શહેિની િેસ્ટોિન્્સ અને ર્ાસબન ે

પોતાના પેરટઓ પવસ્તાિવાનુાં અન ેર્હાિના ભાગ ેવ્યપક્તઓ વચ્ચે શાિીરિક અાંતિ જાળવવાનુાં શક્ય ર્ન્યુાં. પેરટઓ બ્રેમ્પટન કાયબિમ 

માિફત,ે વધાિે િહેવાસીઓ ઉનાળુ હવામાનનો આનાંદ માણવા, અન ેસ્થાપનક ધાંધાઓને સહાયરૂપ થવા આઉટડોિ જઇ શક્યા છે. 

આજની તાિીખ સધુીમાાં, 38 અિજીઓન ેપેરટઓ બ્રેમ્પટન કાયબિમ માિફતે માંજૂિી મળી છે. 

અવતિણો (ક્વૉ્સ): 

“અમ ેસમગ્ર મહામાિી દિપમયાન આપણાાં સ્થાપનક ધાંધાઓન ેસહાયરૂપ થવા અમાિાથી શક્ય ર્ધુાં કિી િહ્ાાં છીએ, અન ેઆ નવા કર્બસાઇડ 

પપકઅપ પાર્કિંગ ઝોન્સથી ગ્રાહકો માટ ેપોતાના મનપસાંદ સ્થાપનક ધાંધામાાંથી સુિપક્ષત િીતે ખિીદી કિવી વધાિે સિળ ર્નશ.ે ચાલો આપણ ેસૌ 
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સ્થાપનક ધાંધાઓન ેસહાયરૂપ થવાનુાં ચાલુ િાખીએ અને આપણાાં સમદુાય અને અથબતાંત્રન ેઆ પડકાિભયાબ સમયમાાંથી રિકવિ થવામાાં મદદ 

કિીએ.” 

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

“અમાિો આર્થબક સહાયતા ટાસ્ક ફોસબ આપણાાં સ્થાપનક ધાંધાઓ સાથ ેઘપનષ્ઠપણ ેકાયબિત છે જેથી તઓેને COVID-19 નાાં પ્રભાવોની 

શોધખોળ કિવામાાં મદદ મળે, અન ેઆપણે આ પ્રોપવન્સના રિઓપનીંગ અન ેરિકવિીના તર્ક્કા 3 માાં પ્રવેશીએ છીએ ત્યાિે અમ ેઆપણાાં 

ધાંધાકીય સમુદાયને સહાયરૂપ થવાની િીતો શોધવાનુાં ચાલુ િાખીશુાં.” 

પૉલ પવસેંટ ે(Paul Vicente), પ્રાદેપશક કાઉપન્સલિ, વોર્ડસબ 1 અને 5; કો-લીડ (સહ-આગવેાન), આર્થબક સહાયતા ટાસ્ક ફોસબ; સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

“કર્બસાઇડ પપકઅપ પાર્કિંગ ઝોન્સ અમે સમગ્ર શહેિમાાં આપણાાં સ્થાપનક ધાંધાઓન ેસહાયરૂપ થવા લીધેલા પગલાઓનુાં ર્ીજુ એક ઉદાહિણ 

છે. આ ધાંધાઓ આપણાાં સમુદાયની કિોડિજ્જુ છે અને તઓે આપણાાં અથબતાંત્રનો અતટૂ ભાગ છે. હવે પહેલાાં કિતા પણ વધાિ,ે આપણે 

COVID-19 નાાં પ્રભાવોમાાંથી આપણાાં શહેિને રિકવિ થવા સ્થાપનક ધાંધાઓન ેસહાયરૂપ થઇએ તે મહત્વપૂણબ છે.” 

- માઇકલ પાલેશી (Michael Palleschi), પ્રાદેપશક કાઉપન્સલિ, વોર્ડસબ 2 અને 6; કો-લીડ (સહ-આગેવાન), આર્થબક સહાયતા ટાસ્ક ફોસબ; 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“કાઉપન્સલ અન ેસીટી કમબચાિીઓ COVID-19 નાાં ચાલુ િહેલા પ્રભાવો સામે પ્રપતરિયા કિી િહ્ાાં છે ત્યાિ ેતેઓએ આપણાાં સ્થાપનક 

ધાંધાઓને સહાયરૂપ થવા નવીન અન ેસુિપક્ષત િીતો શોધી કાઢી છે. આપણાાં સ્થાપનક ધાંધાકીય સમદુાય અને પહતધાિકો સાથે સતત પ્રવૃત્તમય 

િહીને, અમે બ્રેમ્પટનની સાંપૂણબ રિઓપનીંગ અને રિકવિીને સહાયરૂપ થવા નવા ઉકેલો પિ કામ કિવાનુાં ચાલુ િાખીશુાં.” 

- ડેપવડ ર્ારિક (David Barrick), ચીફ એડપમપનસ્રેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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