
 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન સીમિત પ્રવશે અન ેસચંાલન કલાકો સાથ ેબ્રમે્પટન સમેિટરી ફરીથી ખોલશ ે

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (િ ે7, 2020) – શમનવાર, િે 9, 2020 થી અિલિા ંઆવે તે રીતે, તિાિ િુલાકાતીઓ અન ેકિમચારીગણની સરુક્ષાની 

ખાતરી કરવા, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 10 મવલ્સન એવન્યુ મથથત બ્રેમ્પટન સેમિટરીન ેમનયંમિત, સીમિત પ્રવેશ સાથે ફરીથી ખોલશ.ે 

સેમિટરીિાં પ્રવેશ ચચમ થરીટ પરના (બીચ થરીટથી સૌથી નજીકના) ગટે સધુી સીમિત રાખવાિાં આવશ.ે 

આપણા ંશહેરની 25 અગ્રણી સેમિટરીસ આગળ સૂચના આપવાિાં ના આવ ેતયાં સુધી બધં રહે છે. 

બીરીવિને્ટ ઓથોરરટી ઓફ ઓન્ટરેરયોએ મનધામરરત કરેલા મનર્દેશો અનુસાર, એક સિયે બ્રમે્પટન સેમિટરીિાં િહત્તિ 10 લોકોન ેપ્રવેશવા ર્દેવાિા ં

આવશ ેજેિાં પ્લોટ ર્દીઠ પાંચથી વધારે લોકો નહીં હોય. ર્દરેક િુલાકાત 15 મિમનટ સુધી સીમિત રાખવાિાં આવશ.ે  

વધાર ેપ્રમતબધંો અિલિાં આવી શક ેજો હાજર રહેતા કટુુંબીજનો એકબીજાને અડીન ેઆવેલા પ્લોટ્સિાં ભગેા થવાના હોય. પરરણાિ થવરૂપે, 

રહેવાસીઓન ેવધારે લાંબા સિય સુધી રાહ જોવાનું અનભુવવુ ંપડે તેવું બની શક.ે 

વ્યમતતઓ વચ્ચ ેશારીરરક અંતર જાળવવાના મનયિનો સાથ ેસુસંગત રહેવાની ખાતરી કરવા, િુલાકાતીઓએ બધાં સિયે અન્ય લોકોથી (એક જ 

ઘરિાં ના રહેતા હોય તેવા લોકોથી) બ ેિીટર (છ ફૂટ) રૂ્દર રહેવાનુ ંચાલુ રાખવુ ંપડશે.  

બ્રેમ્પટન સેમિટરીના સંચાલન કલાકો: 

• શમનવાર, િે 9: સાંજે 5 − રાિ ે8 વાગ્યા સુધી 

• રમવવાર, િ ે10: બંધ 

• સોિવાર, િ ે11 થી શરૂ કરીન:ે સોિવારથી શકુ્રવાર, સાંજે 4:30 થી રાિે 7:30 વાગ્યા સધુી; શમનવાર ેઅન ેરમવવાર,ે બપોર ે3 થી 

સાંજે 7:30 વાગ્યા સુધી 

સુધારેલા સંચાલન કલાકોની સલાહ આપવા, બ્રેમ્પટન સેમિટરીની બહાર સાઇન બોર્ડસમ િૂકવાિા ંઆવશ.ે 

આવશ્યક સવેાઓ, જેિ ક ેર્દફનમવમધ-અંમતિમવમધ અને ર્દફન િાટનેા પ્લોટની વેચાણ કાિગીરી, િાિ એપોઇન્ટિેન્ટથી પરૂં પાડવાનુ ંચાલુ છે. 

રહેવાસીઓન ેએપોઇન્ટિેન્ટ નોંધાવવા 905.874.2997 નંબર પર કૉલ કરવાનુ ંકહવેાિાં આવ ેછે. 

બ્રેમ્પટન સેમિટરી, તિેજ 25 અગ્રણી સેમિટરીસનુ ંસંચાલન કરવા સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન જવાબર્દાર છે. બ્રેમ્પટન સેમિટરીસની યાર્દી અહીં 

ઉપલબ્ધ છે. 

અવતરણ (તવૉટ): 
  

“કુટુંબીજનો આ િધસમ ડે પર પોતાના થવગમથથ િાતા અન ેબા-ર્દાર્દીન ેપોતાનો આર્દર આપી શક ેતનેુ ંિહતવ અિ ેસિજીએ છીએ, અને સીટી 

િાટ ેસેમિટરી બંધ કરવાનો મનણમય િુશ્કેલભયો હતો. સૌથી સુરમક્ષત સંભમવત રીતે આ િહતવની સવેાઓ પૂરી પાડવા, સીટી આ શમનવારથી 

સીમિત પ્રવેશ અન ેસંચાલન કલાકોિાં બ્રમે્પટન સેમિટરી ફરીથી ખોલી રહ્ુ ંછે, પરંત ુરમવવાર ેિુલાકાતીઓ િોટી સંખ્યાિાં આવ ેતવેી અપેક્ષા 

હોવાન ેલીધ ેતે બંધ રહેશે. અિે વ્યમતતઓ વચ્ચે શારીરરક અંતર જાળવવાના પગલાઓ ભરીને અિારા િુલાકાતીઓ અન ેકિમચારીગણનુ ંઆરોગ્ય 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/Cemetery-Locations.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/Cemetery-Locations.aspx


 

 

અન ેસુરક્ષાને સંરક્ષણ આપવાનુ ંચાલુ રાખવા ઇચ્છીએ છીએ, પરંત ુઆ સિયે આ સવેાઓ સુધી પહોંચવા ઇચ્છતા લોકોને ટેકો પણ આપીએ 

છીએ.” 

    - પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown), િેયર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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મિરડયા સપંકમ : 

િોમનકા રુ્દગ્ગલ  

કોઓર્ડમનેટર, મિરડયા એન્ડ કમ્યુમનટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાતિક સંવાર્દ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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