
 

 

COVID-19 મહામારી દરમમયાન બ્રમે્પટનમાાં મિક્ટોરરયા ડ ે2020 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (મ ે12, 2020) – આ િર્ષે, મિક્ટોરરયા ડે સોમિાર, મે 18 નાાં રોજ યોજાશ.ે 

 

પીલ પમલલક હલે્થના માર્ગદશગન પ્રમાણે અને આપણાાં રહિેાસીઓ અન ેકમગચારીઓની સુરક્ષા માટે, સીટી હૉલ અને સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની 

અન્ય બધી સર્િડો, જેમાાં રરરિએશન અન ેકમ્યુમનટી સેન્ટસગ અને લાઇબ્રેરીની શાખાઓ સામેલ છે, આર્ળ સૂચના આપિામાાં ના આિે તયાાં 

સુધી બાંધ રહેશ ેજેથી COVID-19 નો ફેલાિો રોકિામાાં મદદ મળી શક.ે  

 

અમનનશમન અન ેકટોકટીની સિેાઓ, ટ્રારફક સેિાઓ, કાયદાકીય અમલ બજિણી, રોડ ઓપરેશન્સ, POA કોર્ટસગ અન ેસુરક્ષા સિેાઓ સમહતની 

તમામ મનણાગયક સિેાઓનુાં સાંચાલન આપણાાં સમુદાયન ેસહાયરૂપ થિા રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશ.ે 

 

રહેિાસીઓ કોઇ પછૂપરછો માટે 311 અથિા 905.874.2000 (બ્રેમ્પટન બહારથી) નાંબર પર ફોન કૉલ કરી શક ેછે, Brampton 311 

ઍપનો ઉપયોર્ કરી શક ેછે (App Store અથિા Google Play પર ઉપલલધ) અથિા www.311brampton.ca ઇમેઇલ સરનામ ે

311@brampton.ca ઇમેઇલ મોકલી શક ેછે. કર મોકૂફ, વ્યમક્તઓ િચ્ચ ેશારીરરક અાંતર જાળિિુાં અન ેપાક્સગ અન ેસર્િડો બાંધ થિા જેિી 

COVID-19 ન ેસાંબાંમધત પછૂપરછો સમહત, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ક ેરીજીયન ઓફ પીલની કોઇપણ બાબતો માટે અમ ે24/7 ઉપલલધ હોઇએ 

છીએ. િધ ુમામહતી મેળિિા િેબસાઇટ www.brampton.ca/covid19 જુઓ. 

 

મિક્ટોરરયા ડ ેઉજિો – ઓનલાઇન! 

 

બ્રેમ્પટનિાસીઓન ેમિક્ટોરરયા ડે પોતાના ઘર ેરહીન ેઉજિિામાાં મદદરૂપ થિા, આપણાાં સીટીએ એક ઓનલાઇન હબ બનાવ્યુાં છે જે કટુુાંબ-

અનુકૂળ પ્રિૃમિઓ, સ્થામનક રૅસ્ટોરન્ર્ટસમાાંથી ઘર ેફૂડ લઇ જિા ટકેઆઉટ મિકલ્પો, અને િચ્યુગઅલ (િાસ્તમિક) આતશબાજી પ્રદશગનથી ભરપૂર 

છે, અને SnapdHUB દ્િારા સાંચામલત છે. 

 

રહેિાસીઓન ેમિક્ટોરરયા ડે પર હૅ બ્રેમ્પટનના ભાર્ રૂપે સ્થામનક રૅસ્ટોરન્ર્ટસમાાંથી ઓડગર કરિા પ્રોતસામહત કરિામાાં આિ ેછે! લેટ’સ ઇટ! ઝુાંબેશ 

એમક્સ્પરરયન્સ બ્રેમ્પટન દ્િારા ચલાિિામાાં આિ ેછે. તમારા બૅકયાડગમાાં, તમારા ઘરની ફ્રન્ટ લૉન પર, તમારા ડ્રાઇિિૅમાાં, અથિા ઘર ેકોઇપણ 

જનયાએ મપકમનક ર્ોઠિીન ેપોતાનો ડાઇનનાંર્ અનભુિ યાદર્ાર બનાિો. સોમશયલ મીરડયા પર ફોટા િહેંચો અને ભૌમતક દૃમિએ અમારી દૂરસ્થ 

ઉજિણીનો ભાર્ બનિા #BramptonTogether નો ઉપયોર્ કરો. 

 

િધાર ેિાસ્તમિકતામાાં એક રોમાાંચક આતશબાજી અનભુિ મેળિિા સમગ્ર ઓન્ટેરરયોમાાં પડોશીઓ સાથ ેજોડાઓ! િચ્યુગઅલ (િાસ્તમિક) 

આતશબાજી પ્રદશગન રહિેાસીઓન ેપરાંપરાર્ત મિક્ટોરરયા ડે આતશબાજી પ્રદશગન સામ ેસુરમક્ષત મિકલ્પો આપ ેછે. િચ્યુગઅલ શૉ ઓનલાઇન રાત્રે 

8 િાનયે, આતશબાજીનુાં કાઉન્ટડાઉન રાત્ર ે7:50 િાનયે શરૂ થશ.ે સહભાર્ી રૅસ્ટોરન્ર્ટસ અન ેઆતશબાજી પ્રદશગનની નલાંક માટે િેબસાઇટ જુઓ, 

www.brampton.ca/victoriaday. 

 

આતશબાજી સરુક્ષા 

 

મિક્ટોરરયા ડે િર્ષગમાાં ચાર રજાઓમાાંની એક છે જ્યારે ખાનર્ી મમલકત માટે ટૂાંકા-અાંતરના ફટાકડાઓ ફોડિાની છૂટ આપિામાાં આિ ેછે, જેમાાં 

બ્રેમ્પટનમાાં પરમીટ લેિાની જરૂર પડતી નથી. બાય-લૉ (પટેા-કાનૂન) હેઠળ, આતશબાજીની પરિાનર્ી કેનેડા ડે, રદિાળી અને ન્યૂ ઇયસગ ઇિ 

(નૂતન િર્ષગની પિૂગ સાંધ્યાએ) પણ આપિામાાં આિે છે.  

  
ટૂાંકા-અાંતરના ફટાકડાઓ એ હોય છે જે ત્રણ મીટર (10 ફૂટ) કરતા ઓછુાં અાંતર કાપતા હોય જ્યારે તે છોડિામાાં આિ ે(દા.ત. ફાઉન્ટેઇન્સ, 

વ્હીલ્સ, ગ્રાઉન્ડ મસ્પનસગ, સ્પાકગલસગ). બ્રેમ્પટનમાાં રોકટે જેિા અન્ય તમામ ફટાકડાાંની મનાઇ ફરિામાાં આિેલી છે. આ શહેર રહિેાસીઓને યાદ 
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અપાિે છે કે ફટાકડાઓ સ્ટ્રીટ પર, સાઇડિૉક્સ પર, શહેરના પાક્સગ ક ેમ્યુમનમસપલ અથિા સ્કૂલ મમલકતોમાાં ફોડિાની પરિાનર્ી નથી. 

 

ખાનર્ી મમલકતમાાં ટૂાંકા-અાંતરના ફટાકડાઓ ઉપયોર્માાં લેતી િખત,ે રહેિાસીઓએ આ સુરક્ષા સાિચેતીઓ અચૂક અનુસરિી રહી: 

 

• પાણી ભરેલુાં પાત્ર અથિા પાણી ભરેલી હોઝ લાઇન ફટાકડાાં હોલિિા પોતાની પાસ ેઉપલલધ રાખો. 
 

• સ્પાકગલર મસિાય, તમારા હાથમાાં ફટાકડા ક્યારેય ફોડશો નમહ કે પકડી રાખશો નહીં. 
 

• ફટાકડાાં અન્ય લોકો પર ક્યારેય ફેંકશો નમહ ક ેનચાંધશો નહીં. 
 

• સ્પાકગલસગનો ઉપયોર્ કયાગ પછી, તનેો મનકાલ કરતા પહેલાાં તનેે પૂરપેૂરા ઠાંડા પાડિા પાણીના પાત્રમાાં રાખો 
 

•       તમામ ફટાકડાનો મનકાલ કરતા પહેલાાં તેન ેપરૂેપૂરા ઠાંડા થિા દો. 
  
દર િર્ષે, ફટાકડા મિિેતાઓ ફટાકડા િેચિાનુાં લાઇસન્સ મેળિ ેતયાર પહેલાાં તેઓએ સીટીની તાલીમ લેિી અમનિાયગ છે. આ િર્ષ,ે કોઇ તાલીમ 

યોજિામાાં આિી નમહ અન ેકોઇ લાઇસન્સીસ આપિામાાં આવ્યા નહીં. જો રહેિાસીઓ સ્ટોસગમાાં ક ેબ્રેમ્પટનમાાં બીજે ક્યાાંય ફટાકડા િચેાતા 

હોિાનુાં જુએ તો, તેઓને બ્રેમ્પટન 311 મોબાઇલ ઍપ, ઓનલાઇન, અથિા 311 નાંબર પર કૉલ કરીન ેસર્િગસ બ્રમે્પટનન ેજણાિિાનુાં કહેિામાાં 

આિે છે. જો પ્રમતબાંમધત ફટાકડાના ઉપયોર્ અથિા COVID-19 ને લીધ ેપાાંચથી િધાર ેલોકો એકઠા થિાથી રહેિાસીઓ નચાંમતત હોય તો પણ 

તેઓન ેસર્િગસ બ્રમે્પટનનો સાંપકગ કરિાનુાં કહિેામાાં આિે છે. 

 

COVID-19 સરુક્ષા ઉપાયો 

 

આપણાાં સમુદાયે COVID-19 સામે પ્રમતરિયા કરિામાાં સુરમક્ષત રહિેા ધ્યાનમાાં લેિા જેિા જરૂરી મહતિના મનયમો અન ેમનયમનો અમલમાાં છે. 

 

• પીલ પમલલક હલે્થ પીલના રહિેાસીઓ બહાર હોય તયાર ેતેઓને વ્યમક્તઓ િચ્ચે અાંતર રાખિા (શારીરરક અાંતરનુાં આચરણ કરિા) 

પ્રોતસામહત કર ેછે, જેથી ટોળુાં ભેર્ુાં થતુાં ટાળિાની ખાતરી કરી શકાય. રહેિાસીઓએ કસરત કરતી િખત ેઘરની નજીકમાાં રહિેુાં જોઇએ 

અન ેઆિશ્યક કારણોસર પયગટન સીમમત કરિાનુાં ચાલુ રાખિુાં જોઇએ. તબીબી મસ્થમત, સમાધાનકારી રોર્પ્રમતકારક શમક્ત ધરાિતા 

અથિા 70 િર્ષગ ઉપરની ઉંમરના રહેિાસીઓએ ઘર ેરહિેુાં જોઇએ અને કસરત કરિા અથિા આિશ્યક જરૂરરયાતો માટ ેઘરની બહાર 

એકલા જિુાં જોઇએ. 
 

• બ્રેમ્પટનમાાં 500+ ઉપરાાંત તમામ પાક્સગ, શહેરની સર્િડોમાાં રમતના મેદાનો અન ેપાક્સગમાાં અન્ય માળખાઓ (સ્ટ્રક્ચસગ), લીશ-ફ્રી 

ડોર્ પાક્સગ, મપકમનક શલે્ટસગ (ઉજાણી સ્થાનો), આઉટડોર રમતર્મતની સર્િડો અન ેઆઉટડોર રફટનસે ઇમક્િપમેન્ટસ (સ્પોર્ટસગ 

રફલ્્સ, બાસ્કટે બૉલ અને ટેમનસ કોર્ટસગ), રરરિએશન સેન્ટસગ અન ેઆસપાસની જમીનો, અન ેપાર્કિંર્ લૉર્ટસ જાહેર જનતા માટ ે

આર્ળ સૂચના આપિામાાં આિ ેનમહ તયાાં સધુી બાંધ કરિામાાં આવ્યા છે. રહિેાસીઓને મબન-અનુપાલન (નોન-કમ્્લાયન્સ) નોંધાિિા 

905.874.2111 નાંબર પર કૉલ કરિાનુાં કહિેામાાં આિ ેછે. 
 

• આ સમયે પર્દાંડીઓ ખલુ્લી હોિા છતાાં, લોકોએ બધાાં સમયે અન્ય વ્યમક્તથી (તમારા ઘરમાાં ન રહેતી વ્યમક્તથી) 2.0 મીટર દરૂ અચકૂ 

રહેિુાં. ટ્રઇેલ્સનો (પર્દાંડીઓનો) નક્શો જોિા, અહીં મક્લક કરો. 
 

• પાાંચ ક ેિધારે લોકો એકઠા થિાનુાં ટાળો – આ હિે પ્રોમિન્સ ેઅમલી બનાિેલા ઇમરજન્સી મનેેજમેન્ટ એન્ડ મસમિલ પ્રોટેક્શન એક્ટ 

હેઠળ પ્રમતબાંમધત છે.  
 

• કૃપા કરી િાપરેલા ફેસ માસ્ક્સ, પ્રોટેમક્ટિ નલોવ્સ અને અન્ય ઘરેલુાં આરોનય સાંભાળ કચરાને એક થેલીમાાં મૂકીન ેકચરામાાં તનેો મનકાલ 

કરીને તે ફેંકી દો. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.311brampton.ca/&data=02%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7Ce755d298ad5f4ca0786308d7f3550681%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637245418809643166&sdata=HfptdUpApuw8cGbVE+m1qql3DloDT0Xy0
https://www.brampton.ca/EN/residents/parks/Pages/Featured%20Trails.aspx


 

 

• બ્રેમ્પટનમાાં COVID-19 ઇમરજન્સી પર્લાઓના પટેાકાનનૂ (બાય-લૉ) હેઠળ દાંડ હિ ેઅમલમાાં આિ ેછે. વ્યમક્તઓ િચ્ચે શારીરરક 

અાંતર રાખિાના પર્લાઓ ન અનસુરિા બદલ દરેક ર્નુા માટે વ્યમક્તઓને લઘુતમ $500 અને મહિમ $100,000 સુધીનો દાંડ 

કરિામાાં આિી શક ેછે. રહિેાસીઓને મબન-અનુપાલન નોંધાિિા 311 નાંબર પર કૉલ કરિાનુાં કહિેામાાં આિ ેછે. 
 

• અમ ેઆપણાાં સમુદાય પર COVID-19 નાાં પ્રભાિોથી જ્ઞાત છીએ અન ેકેટલાક લોકો માટ ેતે ખાસ કરીને મુશ્કેલભયો અન ે

તણાિભયો સમય છે. અમ ેસમુદાયને સહાયરૂપ થિા મિશરે્ષ કતગવ્ય એકમ (ટાસ્ક ફોસગ) શરૂ કયુિં છે. આમાાં આર્થગક સહાયતા, િડીલોને 

સહાયતા, જુિામનયાઓન ેસહાયતા અને સૌથી નાજુક લોકો માટે સહાયતા સામેલ છે. આ ટાસ્ક ફોસીસ અને તઓે સાથે સાંપકગ 

કરિાન ેલર્તી િધુ મામહતી િબેસાઇટ પર ઉપલલધ છે, www.brampton.ca/covid19. 

 

બ્રમે્પટન ટ્રામન્ઝટ 

 

બ્રેમ્પટન ટ્રામન્ઝટ રમિિારના સમયપત્રક પ્રમાણ ેચાલુ રહેશે જેમાાં મિક્ટોરરયા ડે પર કેટલાક રૂટ રદ કરિામાાં આવ્યા છે. નીચે જણાિેલા રૂર્ટસ 

સર્િગસ ચાલુ રહેશે: 

 

1 ક્િીન   11 સ્ટીલ્સ  50 ર્ૉર રોડ 

2 મેઇન   14 ટોરબ્રામ  52 મૅકમચી 

3 મૅકલામલલન  15 બ્રેમલી  115 પીયરસન એરપોટગ 

4 નચાંર્કુસી  18 રડક્સી  501 ઝુમ ક્િીન 

5 બોિાડગ   23 સેન્ડલિૂડ  502 ઝુમ મેઇન 

7 કેનેડી   30 એરપોટગ રોડ  511 ઝુમ સ્ટીલ્સ 

 

ટર્મગનલ્સ પર કસ્ટમર સર્િગસ કાઉન્ટસગ બાંધ કરિામાાં આવ્યા છે. બ્રમેલી, બ્રેમ્પટન ર્ટૅિ ેઅને ડાઉનટાઉનમાાં ટર્મગનલ મબનલ્ડાંર્ના કામકાજના 

કલાકો સિાર ે6 થી રાત્રે 9 િાનયા સુધી છે. સાંપકગ કને્ર ઉતારુઓન ેસહાયરૂપ થિા સિાર ે9 થી સાાંજે 6 િાનયા સુધી 905.874.2999 નાંબર 

પર ચાલુ અને ઉપલલધ છે. 

 

િધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્િચ્છતા (સેમનટાઇનઝાંર્) સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રામન્ઝટનુાં લક્ષ્ય તમામ સખત સપાટીઓ, ઓપરટેર 

કમ્પાટગમને્ર્ટસ અને બેઠકો સમહત, બસોન ેદર 48 કલાક ેચપેરમહત કરિાનુાં છે. બસોને હાલમાાં દર 24 કલાક ેસેમનટાઇઝ કરિામાાં આિે છે. સખત 

સપાટીઓ ધરાિતી સર્િડો અને ટર્મગનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને સેમનટાઇઝ કરિામાાં આિે છે. ઉતારુઓન ેપ્રિાસ કરતી િખત ેપોતાના 

અાંર્ત રડસઇન્ફકે્ટન્ટ (ચપેનાશક પદાથગ), જેમ કે હેન્ડ સેનટેાઇઝર ક ેિાઇ્સ સાથ ેરાખિા, અને પોતાના હાથ અિારનિાર ધોિા પ્રોતસામહત 

કરિામાાં આિે છે. 

 

રૂટ અન ેસમયપત્રક મામહતી માટ,ે 905.874.2999 નાંબર પર ફોન કૉલ કરો અથિા િેબસાઇટ જુઓ, www.bramptontransit.com. 

રરયલ-ટાઇમ (િાસ્તમિક સમયે) આર્ામી બસ સાંબાંમધત મામહતી મળેિિા તમારા સ્માટગ ફોન કે અન્ય મોબાઇલ સાધન પર િેબસાઇટ  

nextride.brampton.ca જુઓ. અન્ય ફેરાના આયોજનને લર્તા સાધનો માટ ેિેબસાઇટ www.triplinx.ca અથિા ર્રૂ્લ મે્સ જુઓ. 

 

બ્રમે્પટન રરરિએશન 

 

તમામ મનોરાંજન કાયગિમો અન ેસર્િડો ભાડ ેઆપિાનુાં આર્ળ સૂચના આપિામાાં આિે નમહ તયાાં સુધી રદ કરિામાાં આિ ેછે. એકાઉન્ર્ટસમાાં 

િેરડર્ટસ આપમેળે જમા કરિામાાં આિશ.ે િધ ુમામહતી માટ ેકૃપા કરી recconnects@brampton.ca ને ઇમેઇલ મોકલો.  
 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/
http://www.triplinx.ca/
mailto:recconnects@brampton.ca


 

 

સાંપૂણગ બોડી સરરકટ િડે તાંદુરસ્ત રહો, ઓરરર્ામી હાર્ટસગ બનાિતા શીખો, રૅક એટ હોમ (Rec At Home) સાથ ેતમારી કેમલગ્રાફી આિડતો 

અન ેઘણાાં બધાાંનો મહાિરો કરો, બ્રેમ્પટન રરરિએશન સ્ટાફ ેમિમિધ પ્રકારના િચ્યુગઅલ પ્રોગ્રામ્સ પ્રેમપિૂગક બનાવ્યા છે! રૅક એટ હોમ (Rec At 

Home) ્લેટફોમગમાાં અહીંથી પ્રિશે મેળિો, www.brampton.ca/recreation. 

 

બ્રમે્પટન લાઇબ્રરેી 
 

બ્રેમ્પટનની તમામ પુસ્તકાલય શાખાઓ આર્ળ સૂચના આપિામાાં આિે નમહ તયાાં સધુી બાંધ કરિામાાં આિી છે. અઠિારડક રજાઓમાાં મનોરાંજન 

માટ,ે સ્ટ્રીનમાંર્ મૂિીસ અન ેમ્યુમઝક અજમાિી જુઓ, અથિા ઇબૂક િાાંચો! અમારા રડમજટલ ઉતપાદો, કાયગિમો અને સિેાઓ અાંર્ે િધ ુમામહતી 

માટ,ે િેબસાઇટ www.bramptonlibrary.ca જુઓ અથિા info@bramlib.on.ca ને ઇમેઇલ મોકલો.  

 

બ્રમે્પટન એમનમલ સર્િગસીસ 
 

બ્રેમ્પટન એમનમલ શેલ્ટર મિક્ટોરરયા ડે િીકએન્ડ મનમમિે રમિિાર ેઅને સોમિારે બાંધ રહેશ.ે  

  

એમનમલ કાંટ્રોલ (પ્રાણી મનયાંત્રણ) સોમિારથી શિુિાર સિાર ે7 થી રાત્રે 10 િાનયા સુધી અને શમનિાર ેઅન ેરમિિાર ેઅને રજાઓના રદિસોમાાં 

સિારે 8 થી સાાંજે 6:30 િાનયા સુધી રસ્તા પર સરિય રહે છે, અન ેમાત્ર નીચેના કૉલ્સન ેપ્રમતભાિ આપશ:ે 
 

• માાંદા/ઇજા પામેલા/આિમક ઘરેલુાં પ્રાણીઓ અને િન્ય જીિોન ેલઇ જિા 

• આિમક પ્રાણી 

• દોડીને ભાર્તા કૂતરા 

• કૂતરુાં કરડિાની તપાસ 

• બાંમધયાર રખડતુાં કૂતરુાં લઇ જિા 

• મરેલુાં પ્રાણી લઇ જિા 

 

આ મસિાયના સમયે, એમનમલ કાંટ્રોલ માત્ર ઇમરજન્સીમાાં પ્રમતભાિ આપશ.ે 

 
 

 -30- 
 

મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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

 

http://www.brampton.ca/recreation
http://www.bramptonlibrary.ca/
mailto:info@bramlib.on.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

