
 

 

સીટી હૉલ અન ેકોર્પોરટે સગવડો હવ ેમાત્ર એર્પોઇન્ટમને્ટથી ખલુ્લી છે 

બ્રેમ્ર્પટન, ઓન્ટેરરયો (સપ્ટેમ્બર 9, 2020) – COVID-19 સામ ેપ્રતિરિયા કરવામાાં, સીટી હૉલ સતહિની સીટીની કોર્પોરેટ સગવડો છ 

મતહના સધુી બાંધ રહ્ાાં ર્પછી જાહેર જનિા માટે આજે માત્ર એર્પોઇન્ટમેન્ટથી ફરીથી ખોલવામાાં આવી. અત્યાર,ે વૉક-ઇનની ર્પરવાનગી 

આર્પવામાાં આવિી નથી. 

શુાં ખલુ્યુાં છે (માત્ર એર્પોઇન્ટમને્ટથી) 

સપ્ટેમ્બર 9 થી શરૂ કરીને, નીચેના સ્થળો માત્ર એર્પોઇન્ટમને્ટ-આધારરિ સર્વિસીસ માટ ેખોલવામાાં આવ્યા છે: 

• સીટી હૉલ, 2 વેલલાંગ્ટન સ્રીટ વેસ્ટ 

• તસતવક સેન્ટર, 150 સેન્રલ ર્પાકિ ડ્રાઇવ 

• તવતલયમ્સ ર્પાકિવૅ ઓર્પરેશન્સ સેન્ટર, 1975 તવતલયમ્સ ર્પાકિવ ૅ

• એતનમલ સર્વિસીસ, 475 િાઇસ્લર ડ્રાઇવ 

• તબલલ્ડાંગ રડતવઝન અન ેએન્ફોસિમને્ટ અન ેબાય-લૉ સર્વિસીસની ઓરફસો, 8850 મૅકલાતલલન રોડ સાઉથ 

POA કોટિહાઉસ, 5 ર ૅલૉસન બલેુવાડિ ગિ જુલાઇ 6 થી ખોલવામાાં આવ્યુાં છે. 

વધ ુમાતહિી માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/reopening 

હવ ેઉર્પલબ્ધ સર્વિસીસ 

સપ્ટેમ્બર 9 થી અમલી બનેલી, નીચેની સર્વિસીસ રૂબરૂમાાં માત્ર એર્પોઇન્ટમને્ટથી ઉર્પલબ્ધ છે: 

• મેરેજ લાઇસન્સીંગ 

• તબઝનેસ લાઇસન્સીંગ અને સાઇન એતપ્લકેશન્સ 

• તમલકિ કર અને અન્ય ચૂકવણીઓ માટે કેતશયર કાઉન્ટસિ 

• ર્પૂછર્પરછો માટ ેસર્વિસ બ્રમે્ર્પટન ડસે્ક 

• તબન-રહેવાસી અરજીઓ માટે તબલલ્ડાંગ ર્પરમીટ એતપ્લકેશન્સ, ઝોલનાંગ સર્વિસીસ અને સાઇન ર્પરમીટ્સ 

• પ્રાણી દત્તક લેવુાં, લાઇસન્સીંગ અને ર્પૂછર્પરછો 

ઘણી સર્વિસીસ હવ ેઓનલાઇન ર્પણ ઉર્પલબ્ધ છે અન ેસર્વિસીસ સધુી વેબસાઇટ www.brampton.ca ર્પર અથવા 311 નાંબર ર્પર કૉલ 

કરીને ર્પહોંચી શકાય છે. 

એર્પોઇન્ટમને્ટ્સ બકૂ કરાવવી 

રૂબરૂમાાં સીટી સર્વિસીસ સધુી ર્પહોંચવા, એર્પોઇન્ટમને્ટ્સ અતનવાયિ છે. 

સીટીની નવી ઓનલાઇન સર્વિસ તસ્કર્પ ધી લાઇન નો ઉર્પયોગ કરીન ેઘણી એર્પોઇન્ટમને્ટ્સ અહીં www.brampton.ca/skiptheline 

કરાવી શકાય છે. 

http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

સ્િીલનાંગ (િર્પાસ)-ર્પવૂેના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા ર્પછી િમારી એર્પોઇન્ટમેન્ટ્સ બકૂ, ર્પનુઃતનધાિરરિ ક ેરદ કરાવો. 

એર્પોઇન્ટમને્ટમાાં હાજર રહો ત્યારે: 

• િમે િમારી એર્પોઇન્ટમેન્ટ માટ ેઆવિા ર્પહેલાાં િમારી ર્પાસ ેબધાાં જરૂરી દસ્િાવજેો હોવાની ખાિરી કરો. 

• સમયસર આવો – ચૂકી જવાયેલી કે તવલાંતબિ એર્પોઇન્ટમને્ટ્સ ભતવષ્યની િારીખ ેફરીથી બૂક કરાવવાની જરૂર ર્પડી શકે. 

• ઇમારિમાાં પ્રવેશિા ર્પહેલાાં હેન્ડ સતેનટાઇઝરનો ઉર્પયોગ કરો. 

• િમે અન ેઅન્ય લોકો વચ્ચે ઓછામાાં ઓછુાં 2 મીટર (6 ફૂટ)નુાં શારીરરક અાંિર જાળવો. 

• નોન-મેરડકલ ફેતસયલ માસ્ક ર્પહેરવા અતનવાયિ છે. 

મનોરાંજન કને્રો (રરરિએશન સને્ટસિ) 

ર્પસાંદગીની સીટી ઓફ બ્રેમ્ર્પટન મનોરાંજન સગવડો માત્ર આરતિિ એર્પોઇન્ટમને્ટ્સથી સપ્ટેમ્બર 8 નાાં રોજ ફરીથી ખોલવામાાં આવી. ઉર્પલબ્ધ 

કાયિિમ િેત્રોમાાં રફટનેસ, જળિીડા (ઍક્વેરટક્સ), સામાન્ય રસપ્રદ કાયિિમો અને સ્કેટટાંગનો સમાવેશ થાય છે. રહવેાસીઓ રરઝવેશન 

ટાઇમસ્લોટ્સ જોઇન ેર્પોિાની મલુાકાિ અહીં વબેસાઇટ www.brampton.ca/recreation ર્પર રજીસ્ટડિ અન ેડ્રોર્પ-ઇન કાયિિમો વબે ર્પજે 

જોઇન ેતનધાિરરિ કરાવી શક ેછે. રરઝવેશન્સ અગાઉથી સાિ રદવસ સધુી સ્વીકારવામાાં આવ ેછે. વૈકતલ્ર્પક રીિે, રહવેાસીઓ 311 નાંબર ર્પર કૉલ 

કરીને રરઝવેશન બૂક કરાવી શક.ે 

સીટીની સગવડોમાાં વધાર ેસારા સરુિા ર્પગલાઓ 

ગવમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરરયો અને ર્પીલ ર્પતબ્લક હેલ્થન ેઅનુરૂર્પ થઇને, સીટી ઓફ બ્રમે્ર્પટન સગવડોને સુરતિિ રાખવા વધાર ેસારા ર્પગલાઓનો 

અમલ કરવાનુાં ચાલુ રાખશ.ે આ પ્રોટોકૉલ્સ મુલાકાિીઓ, ઇજારદારો, ગ્રાહકો અને કમિચારીઓ સતહિની વ્યતક્િઓન ેસાંભતવિ જોખમો સામે 

સાંરિણ આર્પવામાાં, રોકવામાાં અન ેઘટાડવામાાં મદદરૂર્પ થાય છે. 

વધાર ેસારા સુરિા ર્પગલાઓમાાં સામેલ છે: 

• સરિય સ્િીલનાંગ 

• ફેસ કવરીંગ્સ અન ેઅાંગિ સાંરિણાત્મક સાધન (PPE) 

• જનિા-સામે (ર્પતબ્લક-ફેલસાંગ) કાઉન્ટર અવરોધકો (બેરરયસિ) 

• સેતનટાઇલઝાંગ 

• સફાઇ અને ચરે્પરતહિકરણ 

• સાઇનજે 

• િમિા તનયાંત્રણ 

• વહેંચાયેલી કાયિ જગ્યાઓ ર્પર પ્રતિબાંધો 

COVID-19 સામ ેપ્રતિરિયા કરવામાાં સમુદાયન ેસહાયરૂર્પ થવા સીટીના પ્રયત્નો ર્પર વધ ુમાતહિી મેળવવા વેબસાઇટ 

જુઓ, www.brampton.ca/COVID19 અથવા Twitter, Facebook અન ેInstagram ર્પર @CityBrampton ન ેઅનુસરો. 

આ શહેરના બાય-લૉઝ (ર્પેટા-કાનનૂો) ર્પર વધુ માતહિી મેળવવા વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://letsconnect.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://letsconnect.brampton.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/CityBrampton&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cc0d427b7543e4744fb1108d854f2432c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637352747434294264&sdata=UA3Nngd7VeTUvow8e80K5doEnbbu
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.facebook.com/CityBrampton&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cc0d427b7543e4744fb1108d854f2432c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637352747434304258&sdata=/52pdxQENf5NVJrrBROkw1iMsel
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.instagram.com/CityBrampton&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cc0d427b7543e4744fb1108d854f2432c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637352747434304258&sdata=Lt8DKY/RXQhWIyzr4NY4/tqmGB
http://www.brampton.ca/
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મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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