
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન COVID-19નો સામનો કિવા માટ ેઘોષીત કટોકટીની સ્થિસ્ત સમાપ્ત કિ ેછે. 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (24 માર્ચ 2022) – COVID-19ની મહામાિીનો સામનો કિવા માટે કટોકટી જાહેિ કયાચ પછી બે વષે 

આજે મેયિ પેરિક બ્રાઉન ેસ્સટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની જાહેિ કિલે કટોકટીને સીટી કાઉસ્ન્સલ વતી અને સ્સટીની ઇમજચન્સી મેનજેમેન્ટ 

ટીમની ભલામણ બાદ સમાપ્ત િયલે જાહેિ કયયું. 

રિજન ઓફ પીલ ેપણ આજે જાહેિ કિેલ કટોકટીની સ્થિસ્ત સમાપ્ત કિી જે મરેિકલ ઓરફસિ ઓફ હેલ્િ, િૉ. લૉિન્સ લોહ તેમજ 

રિજનલ ઇમજચન્સી મેનજેમેન્ટ સાિે સલાહ મસલત બાદ કિવામાાં આવી. 

સ્સટીએ 24 માર્ચ 2020ના િોજ કટોકટી જાહેિ કિી હતી, જે સ્સટીની ઇમજચન્સી મેનેજમેન્ટ પ્લાન અનયસાિ કિવામાાં આવી હતી. 

આ જાહેિાત પ્રોસ્વન્સ ઓફ ઓન્ટારિયો અને િીજન ઓફ પીલના COVID-19ના ફલેાવાને સ્નયાંસ્િત કિવાના પ્રયાસોને ટેકો 

આપતયાં એક નોંધપાિ પગલયાં હતયાં. કટોકટીની જાહેિાત એક વહીવટી સાધન હતયાં જેિી સ્સટી ર્પળતાપૂવચક મહામાિીનો સામનો કિી 

શકે જેિી સમયદાય સલામત િહી શકે. 

સ્સટી આિોગ્ય અને સલામતી પિ ધ્યાન કસે્ન્િત કિતયાં િહ્યાં છે જ્યાિે તેઓ ધીમે ધીમે અને સયિસ્િત િીતે ફિીિી બધયાં ખોલવાનયાં ર્ાલય 

િાખી િહ્ા છે, અને શાિીરિક અાંતિ િાખીને ફેલાવાને િોકવામાાં મદદ કિવા માટે, થવચ્છતાનો અભ્યાસ કિીને, િસી મેળવીને અન ે

માથક પહેિીને મહામાિી દિસ્મયાન પોતાનો ભાગ ભજવવા બદલ િહેવાસીઓનો આભાિ માને છે. 

 માાંદગી દિસ્મયાન ઘિે િહીને અને િસીકિણ કિાવીને તિા COVID-19 સામે બૂથટિ િોઝ લઈન ેિહેવાસીઓએ સહય પ્રિમ 

સમયદાયના આિોગ્ય અને સયિિાને પ્રાિસ્મકતા આપવાનયાં ર્ાલય િાખવયાં જોઇએ. COVID-19 િસીકિણો અાંગે સ્બલકયલ અદ્યતન 

માસ્હતી માટે, અહીં મયલાકાત લો પ્રોસ્વન્સનયાં િસી સ્વષયક પોટચલ. 

જો બ્રૅમ્પટનમાાં COVID-19ની પરિસ્થિસ્તમાાં પરિવતચન આવે તો સ્સટી પીલ પસ્લલક હેલ્િ સાિ ેકાયચ કિવયાં ર્ાલય િાખશે અને 

તમામ પ્રોસ્વન્્યલ અને પ્રાદેસ્શક આિોગ્ય અને સલામતીના પગલાાં કટોકટીની પ્રસ્તરિયાને સહાય કિવા માટે અનયસિશે. 

COVID-19 સપોટચ ટાથક ફોસચ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://peelregion.ca/news/archiveitem.asp?year=2022&month=2&day=24&file=2022224.xml&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|65ed8df397074ae170b908da0dffefa4|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637837690128057621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=yYQiRapG1cydvd3Sf75uR1cu6L/u6ESV0H8TyqhigqQ=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|65ed8df397074ae170b908da0dffefa4|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637837690128057621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=HrSFkscvto0x6fz8i5A4hwUCqGerNZKpEhCDlqbe6fU=&reserved=0


 

 

સમગ્ર મહામાિી દિસ્મયાન, થટાફ અને િહેવાસીઓના આિોગ્ય અને સલામતીનયાં િિણ કિવા અને થિાસ્નક અિચતાંિ અને 

અપ્રમાણસિ અસિગ્રથત િયલે સમયદાયોને સહાયતા આપવા માટે સ્સટી સમર્પચત િહ્યાં છે. માર્ચ 2020માાં, સ્સટીએ COVID-19 

માટે અસિકાિક પ્રસ્તભાવોનયાં સાંકલન કિવા માટે મયેિના ર્ાિ COVID-19 સપોટચ ટાથક ફોસચની જાહેિાત કિી હતી જેમકે 

ઇકોનોસ્મક સપોટચ ટાથક ફોસચ, સો્યલ સપોટચ ટાથક ફોસચ, યયિ સપોટચ ટાથક ફોસચ અને સ્સસ્નયસચ સપોટચ ટાથક ફોસચ. 

સ્વતેલ બે વષચિી બ્રૅમ્પટનના સમયદાય અને COVID-19નો સામનો કિવાના પ્રયાસોમાાં ટાથક ફોસચની સહાયતા કિતા તમામનો 

સ્સટી સહ્રદયપૂવચક આભાિ માને છે. 

• ઇકોનોસ્મક સપોટચ ટાથક ફોસચ સહ-લીડ્સ; પૉલ સ્વસેન્ટ, રિજનલ કાઉસ્ન્સલિ વૉિચ 1 અને 5 અને માઇકલ પલેશી, 

રિજનલ કાઉસ્ન્સલિ વૉિચ 2 અને 6 

• સોસ્શયલ સપોટચ ટાથક ફોસચ સહ-લીડ્સ; િોવેના સાન્તોસ િીજનલ કાઉસ્ન્સલિ વૉિચ 1 અને 5 અને જેફ બોમેન, િીજનલ 

કાઉસ્ન્સલિ વૉિચ 3 અને 4 

• યયિ સપોટચ ટાથક ફોસચ સહ-લીડ્સ; શિમેન સ્વસ્લયમ્સ, સ્સટી કાઉસ્ન્સલિ વૉિચ 7 અને 8 અને હિરકિત સસાંઘ, સ્સટી 

કાઉસ્ન્સલિ વૉિચ 9 અને 10 

• સ્સસ્નયસચ સપોટચ ટાથક ફોસચ સહ-લીડ્સ; પટૅ ફોર્ટચની, રિજનલ કાઉસ્ન્સલિ વૉિચ 7 અને 8 અને ગયિપ્રીત સ્ધલ્લોન, 

રિજનલ કાઉસ્ન્સલિ વૉિચ 9 અને 10 

• બકૅયાિચ ગાિચન પ્રોગ્રામ પ્રોગ્રામ પ્રમયખ; િયગ સ્હહલાન્સ, સીટી કાઉસ્ન્સલિ વૉિચ 2 અને 6 

• રિઓપસનાંગ એન્િ રિકવિી વર્કુંગ ગ્રપૂ સ્લિ; માર્ટચન મેરિિોસ, રિજનલ કાઉસ્ન્સલિ, વૉિચ 3 અને 4 

કટોકટીની સ્થિસ્તની સમાસ્પ્ત સાિે સ્સટી, ટાથક ફોસચનયાં સાંિમણ કિશે અને સ્સટી સર્વચસ રિસ્લવિી દ્વાિા અને સામયદાસ્યક 

સામાસ્જક સપોટચ નટેવર્કસચ દ્વાિા સમયદાયને સમિચન પ્રદાન કિવાનયાં ર્ાલય િાખશે. 

COVID-19ના ર્ાલય િહલે પગલાાં 

િહેવાસીઓને થમૃસ્ત કિાવવામાાં આવે છે કે જ્યાિે સ્સટીએ તેનો  બ્રૅમ્પટન COVID-19 ફિસ્જયાત માથક બાય-લો હટાવી લીધો 

છે, પસ્લલક િાસ્ન્ઝટ, હેલ્િ કેિ સેટટાંગ્સ, લોંગ-ટમચ કિે હોમ્સ અન ેકોંગ્રીગેટ કિે સેટટાંગ્સ જેવી પસાંદગીની સેટટાંગ્સમાાં માથકની 

આવ્યકતા ર્ાલય િહેશે. િહેવાસીઓને જણાવવામાાં આવે છે કે જેઓ હવે જરૂિી ન હોય ત્યાાં માથક પહેિવાનયાં ર્ાલય િાખવાનયાં પસાંદ 

કિે તેમનો આદિ કિવામાાં આવે. 

પ્રોસ્વન્સના સ્નયમોને અનયરૂપ તમામ બ્રૅમ્પટન િાસ્ન્ઝટ બસો અને બ્રેમ્પટન િાસ્ન્ઝટ ટર્મચનલ્સમાાં માથકની આવ્યકતા ર્ાલય િહેશે. 

સફાઇ અને થવચ્છતા હજય ાં ર્ાલય છે અને તેવી સયસ્વધાઓ અને ટર્મચનલો જ્યાાં કઠણ સપાટીઓ હોય ત્યાાં િોજ લૂછવામાાં અને 

થવચ્છ કિવામાાં આવે છે. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Mandatory%20Face%20Coverings.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|65ed8df397074ae170b908da0dffefa4|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637837690128057621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=q/9dOTUA3xSmo8ol5WKGrQneYyL1RqPGj9PW5yTKXfQ=&reserved=0


 

 

સર્વચસ અપિેટ્સ માટે www.bramptontransit.com ની મયલાકાત લો અિવા @bramptontransit ને Twitter પિ ફોલો 

કિો. પ્રશ્નો 905.874.2999 પિ બ્રૅમ્પ્ટન િાસ્ન્ઝટના કોન્ટેર્કટ સેંટિન ેસ્નદેસ્શત કિવા. 

સ્સટીની સયસ્વધાઓમાાં પ્રવેશ માટે હવે પછી સ્પ્ર-થિીસનાંગની જરૂિ નિી જેમાાં રિરિએશન સયસ્વધાઓનો સમાવેશ િાય છે. જો તઓે 

અથવથિતા અનયભવતા હોય તો િહેવાસીઓને ઘિે િહેવાનયાં ર્ાલય િાખવા માટે પ્રોત્સાસ્હત કિવામાાં આવે છે. 

  

સયવાર્કયો 

"હયાં એ જાહેિાત કિવા માટે ખૂબ જ આભાિી છય ાં ક ેઅમે બ્રૅમ્પટનમાાં COVID-19 નો સામનો કિવા માટે જાહેિ કિેલી કટોકટીન ે

સમાપ્ત કિવાની સ્થિસ્તમાાં છીએ. જો અમાિા િહેવાસીઓ, સ્સટી થટાફ, હેલ્િ કેિ વકચસચ અને સ્સટી ટાથક ફોસચના સભ્યોના ઉત્કષૃ્ટ 

કામગીિી માટે ન હોત તો આપણે આજે જ્યાાં છીએ ત્યાાં હોવયાં સાંભવ ન હોત. જેમ જેમ આપણે મહામાિીના આ આગલા 

તબર્કકામાાં સાંિમણ કિીએ છીએ, ત્યાિે હયાં જાણાં છય ાં કે આપણે તેમાાંિી પસાિ િઈ શકીશયાં જેમ આપણે છેલ્લા બે વષચિી કિી શર્કયા છે 

– એક જ સમયદાય તિીકે.  

 - પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

“છેલ્લા બે વષોમાાં, સ્સટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ખાતેની અમાિી ટીમ આપણા િહેવાસીઓ અને હયવસાયો પિ આધાિ િાખે છે તે સેવાઓ 

પ્રદાન કિવાનયાં ર્ાલય િાખીને આપણા સમયદાયના થવાથ્ય અને સલામતીનયાં િિણ કિવા માટે સતત પ્રસ્તબદ્ધ િહ્ા છે. હયાં હ્રદયપવૂચક 

તેમના પ્રયાસો માટે આભાિી છય ાં અને સ્સટી વતી અમે તે જોવા ઉત્સયક છીએ ક ેઅમે આપણા સમયદાયોની સેવા કિવી ર્ાલય િાખીશયાં 

જ્યાિે આપણે મહામાિીના આગામી ર્િણમાાં જઈ િહ્ા છીએ." 

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison), ર્ીફ એિસ્મસ્નથિેરટવ ઓરફસિ , સ્સટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅિેાના સૌિી ઝિપી સ્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધય લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 હયવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો 

હાદચ છે લોકો. અમને ઊજાચ મળ ેછે અમાિા સ્વસ્વધ સમાજોમાાંિી, અમે િોકાણ માટે આકષચણનયાં કેન્િ છીએ અને અમે તકસ્નકી અને પયાચવિણીય નસ્વનતા તિફ દોિી જતી યાિાનયાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સ્નિોગી શહેિના સ્વકાસ માટે છે જે સયિસ્િત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાિ ેTwitter, Facebook, 

અને Instagramપિ જોિાવ. વધય જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

સ્મરિયા સાંપકચ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસ્લ્ટકલ્ર્િલ સ્મરિયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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