
 

 

COVID-19 મહામારી દરમમયાન બ્રમે્પટનમાાં કનેડેા ડ ે2020 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જૂન 25, 2020) – આ વર્ષે, કનેેડા ડે બુધવાર, જુલાઇ 1 નાાં રોજ યોજાશ.ે 

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

અન્ય બધી સર્વડો, જેમાાં રરરિએશન અન ેકમ્યુમનટી સેન્ટસગ અને લાઇબ્રેરીની શાખાઓ સામેલ છે, આર્ળ સૂચના આપવામાાં ના આવે તયાાં 

સુધી બાંધ રહેશ ેજેથી COVID-19 નો ફેલાવો રોકવામાાં મદદ મળી શક.ે 

આપણાાં સમુદાયન ેસહાયરૂપ થવા અમનનશમન અન ેકટોકટીની સવેાઓ, ટ્રારફક સેવાઓ, બાય-લૉ (પેટા-કાનનૂ) અમલ બજવણી, રોડ 

ઓપરેશન્સ અન ેસુરક્ષા સવેાઓ સમહતની તમામ મનણાગયક સવેાઓનુાં સાંચાલન રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે. 

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

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

311@brampton.ca ઇમેઇલ મોકલી શકે છે. પાર્કસગમાાં સુરક્ષા ઉપાયો, વ્યમર્કતઓ વચ્ચે શારીરરક અાંતર જાળવવુાં અન ેસર્વડો બાંધ થવા જેવી 

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

છીએ. વધ ુમામહતી મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/covid19 જુઓ. 

કનેડેા ડ ેઉજવો – ઓનલાઇન! 

બ્રેમ્પટનવાસીઓન ેકેનેડા ડ ેપોતાના ઘરોમાાંથી ઉજવવામાાં મદદરૂપ થવા, આ શહેર વબેસાઇટ www.brampton.ca/canadaday પર 

ઓનલાઇન ઉજવણી કરવાનુાં છે. જુલાઇ 1 નાાં રોજ બપોરથી રાત્ર ે10 વાનયા સુધી, રહેવાસીઓ કટુુાંબ-અનુકૂળ પ્રવૃમિઓ, વચ્યુગઅલ 

(વાસ્તમવક) આતશબાજી, સ્થામનક કલાકારો અન ેJUNO ઍવોડગ-મવજેતા હડેલાઇન બનાવનાર વૉક ઑફ ધી અથગ, અને ઘણાાં બધાાં 

આયોજનોનો આનાંદ માણી શક ેછે. 

વધ ુમામહતી માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/canadaday. 

આતશબાજી સરુક્ષા 

કેનેડા રદવસ વર્ષગમાાં ચાર રજાઓમાાંની એક છે જ્યારે ખાનર્ી મમલકત માટે ટૂાંકા-અાંતરના ફટાકડાઓ ફોડવાની છૂટ આપવામાાં આવ ેછે, જેમાાં 

બ્રેમ્પટનમાાં પરમીટ લેવાની જરૂર પડતી નથી. બાય-લૉ (પટેા-કાનૂન) હેઠળ, આતશબાજીની પરવાનર્ી મવર્કટોરરયા ડે, રદવાળી અન ેન્યૂ ઇયસગ 

ઇવ (નૂતન વર્ષગની પૂવગ સાંધ્યાએ) પણ આપવામાાં આવ ેછે. 

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

વ્હીલ્સ, ગ્રાઉન્ડ મસ્પનસગ, સ્પાકગલસગ). બ્રેમ્પટનમાાં રોકટે જેવા અન્ય તમામ ફટાકડાાંની મનાઇ ફરવામાાં આવેલી છે. આ શહેર રહવેાસીઓને યાદ 

અપાવે છે કે ફટાકડાઓ સ્ટ્રીટ પર, સાઇડવૉર્કસ પર, શહેરના પાર્કસગ ક ેમ્યુમનમસપલ અથવા સ્કૂલ મમલકતોમાાં ફોડવાની પરવાનર્ી નથી. 

 

ખાનર્ી મમલકતમાાં ટૂાંકા-અાંતરના ફટાકડાઓ ઉપયોર્માાં લેતી વખત,ે રહેવાસીઓએ આ સુરક્ષા સાવચેતીઓ અચૂક અનુસરવી રહી: 

• પાણી ભરેલુાં પાત્ર અથવા પાણી ભરેલી હોઝ લાઇન ફટાકડાાં હોલવવા પોતાની પાસ ેઉપલલધ રાખો. 
  

• સ્પાકગલર મસવાય, તમારા હાથમાાં ફટાકડા ર્કયારેય ફોડશો નમહ કે પકડી રાખશો નહીં. 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.311brampton.ca/&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C96bc26959b6e42fcbd8808d819130b74%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637286916877185940&sdata=AZkl5wTRSRiePZVV5dTRr1ttq6y4vtaQKdcZ3
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.brampton.ca/canadaday
http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

• ફટાકડાાં અન્ય લોકો પર ર્કયારેય ફેંકશો નમહ ક ેચચાંધશો નહીં. 

  

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

 

• તમામ ફટાકડાનો મનકાલ કરતા પહલેાાં તેન ેપૂરપેૂરા ઠાંડા થવા દો. 

પાળેલા પ્રાણીઓ ફટાકડાાં સામ ેસાંવેદનશીલ હોય છે, અન ેજો આતશબાજી પોતાના પડોશમાાં કરવાના હો તો દરેક વ્યમર્કતન ેપોતાના પાળેલા 

પ્રાણીઓને સુરમક્ષત રાખવાનુાં યાદ અપાવવામાાં આવ ેછે. બ્રેમ્પટન એમનમલ સર્વગસીસ રહેવાસીઓન ેપોતાના કૂતરાઓન ેવૉશરૂમ મવરામ માટ ે

સમીસાાંજ પહેલાાં બહાર લઇ જવાની સલાહ આપે છે, કારણ ક ેસમીસાાંજે કૂતરાઓ ફટાકડાાંથી ડરી શક,ે અન ેખાતરી કરશો ક ેપોતાના પાળેલા 

પ્રાણીઓ રાતના સમયે ઘરમાાં ક ેસરુમક્ષત છે. 

દર વર્ષે, ફટાકડા મવિેતાઓ ફટાકડા વેચવાનુાં લાઇસન્સ મેળવ ેતયાર પહેલાાં તેઓએ સીટીની તાલીમ લેવી અમનવાયગ છે. આ વર્ષ,ે કોઇ તાલીમ 

યોજવામાાં આવી નમહ અન ેકોઇ લાઇસન્સીસ આપવામાાં આવ્યા નહીં. જો રહેવાસીઓ સ્ટોસગમાાં ક ેબ્રેમ્પટનમાાં બીજે ર્કયાાંય ફટાકડા વચેાતા 

હોવાનુાં જુએ તો, તેઓને બ્રેમ્પટન 311 મોબાઇલ ઍપ, ઓનલાઇન, અથવા 311 નાંબર પર કૉલ કરીન ેસર્વગસ બ્રમે્પટનન ેજણાવવાનુાં કહેવામાાં 

આવે છે. જો પ્રમતબાંમધત ફટાકડાના ઉપયોર્ અથવા COVID-19 ને લીધ ેદસથી વધાર ેલોકો એકઠા થવાથી રહવેાસીઓ ચચાંમતત હોય તો પણ 

તેઓન ેસર્વગસ બ્રમે્પટનનો સાંપકગ કરવાનુાં કહવેામાાં આવે છે. 

COVID-19 દરમમયાન હાલની આરોનય અને સુરક્ષા માર્ગરેખાઓ પર મામહતી માટે વેબસાઇટ 

જુઓ, www.peelregion.ca/coronavirus. 

બ્રમે્પટન ટ્રામન્ઝટ 

બ્રેમ્પટન ટ્રામન્ઝટ કેનેડા ડે માટ ેરમવવાર/રજાના રદવસના સમયપત્રક પ્રમાણે ચાલુ રહેશ.ે 

ટર્મગનલ્સ પર કસ્ટમર સર્વગસ કાઉન્ટસગ બાંધ કરવામાાં આવ્યા છે. બ્રમેલી, બ્રેમ્પટન ર્ટૅવ ેઅને ડાઉનટાઉનમાાં ટર્મગનલ મબચલ્ડાંર્ના કામકાજના 

કલાકો સવાર ે6 થી રાત્રે 9 વાનયા સુધી છે. સાંપકગ કને્ર ઉતારુઓન ેસહાયરૂપ થવા સવાર ે9 થી સાાંજે 6 વાનયા સુધી 905.874.2999 નાંબર 

પર ચાલુ અને ઉપલલધ છે. 

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્વચ્છતા (સેમનટાઇચઝાંર્) સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રામન્ઝટનુાં લક્ષ્ય તમામ સખત સપાટીઓ, ઓપરટેર 

કમ્પાટગમને્્સ અને બેઠકો સમહત, બસોન ેદર 48 કલાક ેચપેરમહત કરવાનુાં છે. બસોને હાલમાાં દર 24 કલાક ેસેમનટાઇઝ કરવામાાં આવે છે. સખત 

સપાટીઓ ધરાવતી સર્વડો અને ટર્મગનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને સેમનટાઇઝ કરવામાાં આવે છે. ઉતારુઓન ેપ્રવાસ કરતી વખત ેપોતાના 

અાંર્ત રડસઇન્ફરે્કટન્ટ (ચપેનાશક પદાથગ), જેમ કે હેન્ડ સેનટેાઇઝર ક ેવાઇપ્સ સાથ ેરાખવા, અને પોતાના હાથ અવારનવાર ધોવા પ્રોતસામહત 

કરવામાાં આવે છે. 

ર્ુરુવાર, જુલાઇ 2 થી, બસમાાં ભાડુાં ચૂકવણી અન ેઆર્ળથી પ્રવેશ ફરીથી શરૂ કરવામાાં આવશ.ે પીલ પમલલક હલે્થ અને ર્વમેન્ટ ઓફ 

ઓન્ટેરરયોની પમલલક ટ્રામન્ઝટમાાં માસ્ર્કસ પહરેવાની કડક ભલામણને અનુસરતા, બ્રેમ્પટન ટ્રામન્ઝટમાાં પ્રવાસીઓ અને ઓપરટેરો માટ ેબસોમાાં 

અન ેટર્મગનલ્સ પર જુલાઇ 2 થી નોન-મેરડકલ માસ્ર્કસ પહેરવા અમનવાયગ બનશ.ે 

રૂટ અન ેસમયપત્રક મામહતી માટે, 905.874.2999 નાંબર પર ફોન કૉલ કરો અથવા વેબસાઇટ જુઓ, www.bramptontransit.com. 

રરયલ-ટાઇમ (વાસ્તમવક સમયે) આર્ામી બસ સાંબાંમધત મામહતી મળેવવા તમારા સ્માટગ ફોન કે અન્ય મોબાઇલ સાધન પર વેબસાઇટ  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.311brampton.ca/&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C96bc26959b6e42fcbd8808d819130b74%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637286916877195924&sdata=gWcTpw3bokO6m36OBx/TCWPFwpcJPmQZXWxk
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.peelregion.ca/coronavirus&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C96bc26959b6e42fcbd8808d819130b74%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637286916877205918&sdata=hAEQaUOcIO5QSQVPTNPx38zY5Rw
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C96bc26959b6e42fcbd8808d819130b74%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637286916877205918&sdata=ypliYv3skkPQA9T+g0jd3xHQ0GSjNenV


 

 

nextride.brampton.ca જુઓ. અન્ય ફેરાના આયોજનને લર્તા સાધનો માટ ેવેબસાઇટ www.triplinx.ca અથવા Google Maps 

(ર્ૂર્લ મપે્સ) જુઓ. 

પાર્કસગ (ઉદ્યાનો) અન ેરરરિએશન (મનોરાંજન) 

ખુલ્લા અન ેબાંધ હોય તવેા પાર્કસગ અન ેમનોરાંજન સર્વડોની યાદી માટે, અહીં મર્કલક કરો. 

સાંપૂણગ બોડી સરરકટ સાથ ેતાંદુરસ્ત રહો, ઓરરર્ામી હા્સગ બનાવવાનુાં શીખો, રકૅ એટ હોમ (Rec At Home) સાથે તમારી કેમલગ્રાફી 

આવડતો અને ઘણાાં બધાાંનો મહાવરો કરો, મવમવધ પ્રકારના વચ્યુગઅલ પ્રોગ્રામ્સ પ્રેમપૂવગક બ્રમે્પટન રરરિએશન સ્ટાફે બનાવ્યા છે! રૅક એટ હોમ 

(Rec At Home) પ્લેટફોમગમાાં અહીંથી પ્રવેશો www.brampton.ca/recreation. 

બ્રમે્પટન લાઇબ્રરેી 

COVID-19 નો ફેલાવો ટાળવામાાં મદદ મેળવવા બ્રેમ્પટનની બધી લાઇબ્રેરી શાખાઓ આર્ળ સૂચના આપવામાાં આવ ેનમહ તયાાં સધુી બાંધ રહે 

છે. અમારા મફત રડમજટલ સાંગ્રહો પર વધુ મામહતી માટે વેબસાઇટ www.bramptonlibrary.ca જુઓ અથવા ઇમેઇલ 

મોકલો, info@bramlib.on.ca. 

બ્રમે્પટન એમનમલ સર્વગસીસ 

બ્રેમ્પટન એમનમલ શેલ્ટર કનેેડા ડે મનમમિ ેબાંધ રહેશે. 

એમનમલ કાંટ્રોલ (પ્રાણી મનયાંત્રણ) સોમવારથી શિુવાર સવાર ે7 થી રાત્રે 10 વાનયા સુધી અને શમનવાર ેઅન ેરમવવાર ેઅને રજાઓના રદવસોમાાં 

સવારે 8 થી સાાંજે 6:30 વાનયા સુધી રસ્તા પર સરિય રહ ેછે, અન ેમાત્ર નીચેના કૉલ્સન ેપ્રમતભાવ આપશ:ે 

• માાંદા/ઇજા પામેલા/આિમક ઘરેલુાં પ્રાણીઓ અને વન્ય જીવોન ેલઇ જવા 

• આિમક પ્રાણી 

• દોડીને ભાર્તા કૂતરા 

• કૂતરુાં કરડવાની તપાસ 

• બાંમધયાર રખડતુાં કૂતરુાં લઇ જવા 

• મરેલુાં પ્રાણી લઇ જવા 

આ મસવાયના સમયે, એમનમલ કાંટ્રોલ માત્ર ઇમરજન્સીમાાં પ્રમતભાવ આપશે. 

 -30- 

 

મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ  

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટિ 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.triplinx.ca/&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C96bc26959b6e42fcbd8808d819130b74%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637286916877215917&sdata=bmUTJ6xT+aaeSoktvz6/Lth4j7LBoKVwpmQorPEu
https://letsconnect.brampton.ca/recovery-reopenings-and-closures?preview=true
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptonlibrary.ca/&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C96bc26959b6e42fcbd8808d819130b74%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637286916877215917&sdata=y8f90SpeggEZQVW2vLciNk1msQAQRaarb
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=info@bramlib.on.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

