
 

 
 

 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન માર્ચ 8 નાાં રોજ પ્રોવિન્સના ગ્ર-ેલૉકડાઉન લિેલમાાં પ્રિશે કરશ ે
  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (માર્ચ 7, 2021) – સોમિાર, માર્ચ 8 નાાં રોજ મળસ્ક ે12:01 િાગ્યાથી અમલી બનીન,ે પીલ રીજીયનના ભાગ તરીક ે

બ્રેમ્પટન ગ્ર-ેલૉકડાઉન લેિલમાાં પ્રિેશીન ેગિમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરરયોના COVID-19 રરસ્પોન્સ ફ્રમેિકચ: ઓન્ટેરરયોને સરુવિત અન ેખલુલુાં 

રાખિાના આદેશન ેઅનુસરશ.ે 

 

ગિમને્ટ ઓફ ઓન્ટરેરયોનુાં ગ્ર-ેલૉકડાઉન લિેલ 

 

આ પ્રોવિન્સના ગ્ર-ેલૉકડાઉન લેિલમાાં નીરે્ના સુરિા ઉપાયો અન ેવનયાંત્રણોનો સમાિેશ થાય છે: 

 

આયોજીત જાહરે કાયચક્રમો, સામાવજક હળિુાં-મળિુાં અન ેધાર્મચક સિેાઓ, વિવધઓ અન ેઉત્સિો 

• કોઇ ઇનડોર જાહેર કાયચક્રમો થશ ેનવહ અને સામાવજક હળિુાં-મળિુાં નવહ વસિાય ક ેએક જ ઘરના સભ્યો સાથ ેહો. િડીલો સવહત 

એકલી રહેતી વ્યવતત, અન્ય કોઇ વ્યવતત સાથ ેઘવનષ્ઠ સાંપકચમાાં રહેિાનુાં વિર્ારી શક;ે 

• આઉટડોર જાહેર કાયચક્રમો ક ેસામાવજક હળિા-મળિાની સીમા મહત્તમ 10 વ્યવતતઓ સીધી કરિામાાં આિી છે; 

• લગ્ન સિેાઓ, અાંવતમરક્રયા સિેાઓ અને ધાર્મચક સિેાઓ, વિવધઓ કે ઉત્સિો જયાાં વ્યવતતઓ િચ્ર્ ેશારીરરક અાંતર જાળિી શકાતુાં હોય 

તેિા ઇનડોર આયોજનોમાાં 10 જેટલા લોકો અથિા આઉટડોર આયોજનોમાાં 10 લોકો હાજર રહી શક ેછે. 

ધાંધાઓ 

• રૂબરૂમાાં ખરીદી કરિાનુાં આ િમતા સીમાઓ સાથે ઉપલબ્ધ રહેશે: 

o સુપરમાકેટ્સ અને અન્ય સ્ટોસચ જેઓ મુખ્યત્િે ગ્રોસરીસ (કરરયાણાં), કન્િેવનયન્સ સ્ટોસચ, ફામચસીસ (દિાઓ) િેર્ ેછે: 50 

ટકા િમતા 

o અન્ય બધાાં રરટેઇલ સ્ટોસચ (જેમાાં રડસ્કાઉન્ટ અન ેવબગ બોતસ રરટેઇલસચ, વલકર સ્ટોસચ, હાડચિેર સ્ટોસચ, ગાડચન સ્ટોસચ સામેલ 

છે): 25 ટકા િમતા 

• રેસ્ટોરન્ટ્સ, બાસચ, અન ેખાણી-પીણીની સગિડો માત્ર ટકેઆઉટ, ડ્રાઇિ-થ્ર ુઅન ેરડવલિરી પૂરી પાડી શકશ.ે ઇનડોર અને આઉટડોર 

ડાઇનનાંગ સિેાઓ પર પ્રવતબાંધ ફરમાિિામાાં આિે છે; 

• હેર સલૂન્સ, બાબચર શોપ્સ, નેઇલ સલૂન્સ અન ેટટૅૂ પાલચસચ સવહતની અાંગત સાંભાળ સિેાઓ બાંધ રહેશે; 

• કેવસનો, નબાંગો હૉલસ અને અન્ય ગેમ્સ એસ્ટાવબ્લશમેન્ટ્સ બાંધ રહશે;ે 

• પૂલસ સવહતની, ઇનડોર સ્પોટ્સચ અન ેમનોરાંજનલિી (રરરક્રએશનલ) સગિડો, સીવમત અપિાદો સાથ ેબાંધ રહેશે. 

• ઘરેલુાં અન ેસફાઇ અને વનભાિ-જાળિણી સેિાઓની પરિાનગી આપિામાાં આિ ેછે. ઇનડોર કે આઉટડોર પેઇનન્ટાંગ, પૂલ સફાઇ, 

સામાન્ય સમારકામ સવહત, આઉટડોર સફાઇ અન ેવનભાિ-જાળિણી સેિાઓન ેપરિાનગી આપિામાાં આિે છે. 

સ્કલૂસ અન ેર્ાઇલડ કરૅ 

• સ્કૂલસ, સ્કૂલ સમય પહેલાાંના અન ેપછીના કાયચક્રમો, અને બાળ સાંભાળ ખુલલા રહેશ;ે 

• પોસ્ટ-સેકન્ડરી સ્કલૂસ િચ્યુચઅલ વશિણ માટ ેખુલલી રહેશે જેમાાં સીવમત અપિાદો સાથ ેમાત્ર રૂબરૂમાાં વશિણ આપી શકાતી તાલીમ, 

વતલવનકલ તાલીમ ક ેટ્રડે સાંબાંવધત તાલીમ આપી શકાશ.ે 

સીટી સર્િચસીસ અન ેફવેસવલટીસ 

 

સીટી હૉલ અન ેકોપોરટે સગિડો 

સીટી હૉલ અને કોપોરટે સગિડો રૂબરૂ સેિાઓ માટ ેમાત્ર એપોઇન્ટમેન્ટથી ખલુલી રહે છે. િૉક-ઇન્સને પરિાનગી આપિામાાં આિી નથી. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C6375076
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C6375076


 

 

એપોઇન્ટમને્ટ બૂક કરાિિા, િેબસાઇટ જુઓ www.brampton.ca/skiptheline. 

 

સીટી રરરક્રએશન સને્ટસચ 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની બધી મનોરાંજનલિી સગિડો જાહેર જનતા માટે બાંધ રહેશે અન ેઇનડોર પ્રોગ્રામ્સ આગળ નોરટસ આપતા સધુી રદ 

રહેશે. 

 

િચ્યુચઅલ પ્રોગ્રામ્સ 

 

િચ્યુચઅલ રફટનેસ 

રહેિાસીઓન ેવશિકની આગિેાનીમાાં િચ્યુચઅલ રફટનેસ િગોમાાં સહભાગી થિાનુાં વનમાંત્રણ આપિામાાં આિે છે. તાલીમબદ્ધ રફટનેસ ઇન્સ્ટ્રતટસચ 

સાથે 30-વમવનટના મફત લાઇિ િકચઆઉટ્સ માર્ચ 15 નાાં રોજ શરૂ થશ.ે નોંધણી માર્ચ 8 નાાં રોજ ખલેુ છે. 

 

55+ િકચશોપ્સ 

55 િર્ચ અન ેિધાર ેઉંમરના બ્રમે્પટનિાસીઓ પોતાના ઘરેથી િચ્યુચઅલ િકચશોપ્સ માટ ેમફતમાાં નોંધણી કરાિી શક ેછે. સહભાગીઓ પાસ ે

સુરવિત અન ેસાંરવર્ત િાતાિરણમાાં સોવશયલાઇઝ થિાની, નિા વમત્રો બનાિિાની અને ઓનલાઇન જોડાિાની તક રહેશે. 

 

સિચગ્રાહી િચ્યુચઅલ પ્રિૃવત્તઓ અન ેિકચશોપ્સ 

આ શે્રણી અશતતતા ધરાિતા અને અપિાદમય સહભાગીઓ માટ ેપ્રિવૃત્તઓમાાં જોડાિાની, કાંઇક નિુાં શીખિાની અન ેસમોિરડયાઓ સાથ ે

સ્થાયી વમત્રતા બનાિિાની ર્રડયાતી તક છે. નોંધણી કિેી રીતે કરિી તે સવહત, િચ્યુચઅલ પ્રોગ્રામ ઓફસચ સાંબાંધમાાં િધુ માવહતી 

િેબસાઇટ www.brampton.ca/recreation પર ઓનલાઇન જોઇ શકાય છે. 

 

રકૅ એટ હોમ (Rec At Home) 

ઘરે બેઠાાં સ્િ-માગચદશચક ઓનલાઇન આટ્સચ અન ેક્રાફ્ટ ટ્યુટોરરયલસ સાથે સરક્રય અન ેપ્રિૃત્તમય રહો, 24/7 પહોંર્ સુલભ! ઓરરગામી હાટ્સચ 

બનાિિાની રીત શીખો, તમારી કેવલગ્રાફી આિડતો, અને ઘણાાં બધાાંનો મહાિરો કરો. વિવિધ રૅક એટ હોમ પ્રિૃવત્તઓમાાં અહીંથી પ્રિેશો, તેન ે

બ્રેમ્પટન રરરક્રએશન ેપ્રેમપૂિચક બનાિી છે.  

 

બ્રમે્પટન લાઇબ્રરેી 

બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરી નર્ાંગકુસી, ફૉર કોનચસચ, અન ેનસ્પ્રાંગડૅલ શાખા પુસ્તકાલયોમાાં સીવમત બ્રાાંર્ સિેાઓ આપશ.ે તા. માર્ચ 15, 2021 થી આ 

સ્થળોએ કબચસાઇડ વપકઅપ બાંધ કરિામાાં આિશે. સીરરલ તલાકચ, ગૉર મીડોસ, માઉન્ટ પ્લેઝન્ટ વિલેજ, સાઉથ ફ્લૅર્સચ અન ેસાઉથ િેસ્ટ શાખા 

પુસ્તકાલયોમાાં મૂકી રાખેલા પુસ્તકો (હલેડ મટીરરયલસ)નુાં કબચસાઇડ વપકઅપ ર્ાલુ રહેશે. બધાાં લાઇબ્રેરી સ્થળોએ ગ્રાહકો લાઇબ્રેરી મટીરરયલસની 

ગ્રેબ એન્ડ ગો (Grab‘n’ Go) બગે્સ ઉછીની લઇ શક ેછે અને મટીરરયલસ 24-કલાક બ્રાાંર્ બહારના ડ્રોપ બોતસીસમાાં સુરવિત રીતે અન ે

સહેલાઇથી પરત કરી શક ેછે. ઓિરડ્યુ દાંડ આગળ નોરટસ આપતા સુધી િસૂલિામાાં આિશ ેનહીં. 

 

આ સમયે બ્રાાંર્ સિેાઓમાાં માત્ર હોલડ્સ વપકઅપ, લેિડદેિડ હેતુસર લાઇબ્રેરી કોમ્પ્યુટસચનો સીવમત ઉપયોગ, વપ્રનન્ટાંગ, અન ેફોટોકોપી 

સેિાઓનો સમાિેશ થાય છે. આ સમયે બ્રાાંર્માાં અભ્યાસ માટે જગ્યા (સ્ટડી સ્પેસ) ઉપલબ્ધ નથી અને કામ કે અભ્યાસ કરિા અાંગત સાધનોનો 

ઉપયોગ કરિાની પરિાનગી આપિામાાં આિતી નથી. સાંર્ાલનના કલાકો, સુરિા પ્રોટોકૉલસ, અન ેપુસ્તકો કિેી રીતે રાખી મુકિા (હાઉ ટ ૂપ્લેસ 

હોલડ્સ) માટ ેઅહીં વતલક કરો. 

 

મને્ડટેરી ફસે કિરરાંગ્સ 

 

http://www.brampton.ca/skiptheline
http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/borrow/holds-pickup&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151576612%7CUnknown%7CTWFpb


 

 
 

 

 

મેન્ડટેરી ફેસ કિરરાંગ્સ બાય-લૉ હેઠળ, બ્રેમ્પટનમાાં બધી ઇનડોર જાહેર જગ્યાઓમાાં નોન-મેરડકલ માસ્તસ કે ફેસ કિરરાંગ્સ પહેરિા અવનિાયચ છે. 

જાહેર સાંસ્થાઓ અને ધાંધાઓએ પોતાના વનયાંત્રણ હેઠળની ઇનડોર જાહેર જગ્યાઓમાાં માસ્તસ ક ેફેસ કિરરાંગ્સ પહેયાચ હોિાની ખાતરી કરિી 

અવનિાયચ છે. 

 

આ બાય-લૉ (પેટા-કાનનૂ) મુવતત આપે છે, તબીબી કારણોસર માસ્ક કે ફેસ કિરરાંગ ના પહેરી શકતી વ્યવતતઓ સવહતની ર્ોતકસ વ્યવતતઓને; બ ે

િર્ચથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને; કટોકટી હુકમો અનુસાર એથલેરટક (કસરતી) પ્રિૃવત્તઓમાાં પ્રિૃત્તમય લોકોને. િધુ માવહતી માટે િેબસાઇટ 

જુઓ: www.brampton.ca/masks 

 

રહેિાસીઓ અન ેધાંધાઓ િધ ુમાવહતી અને સર્િચસ વિનાંતીઓ માટ ે311 નાંબર પર કૉલ કરી શક ેછે, 

િેબસાઇટ www.311brampton.ca જોઇ શક ેછે અથિા 311 મોબાઇલ ઍપનો ઉપયોગ કરી શક ેછે. 

 

નલાંતસ (કડીઓ) 

 

િધ ુમાવહતી મેળિો: 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન COVID-19 પ્રોગ્રાનમાંગ અન ેસર્િચસ અપડટે્સ 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન – શુાં ખલુલુાં છે, શુાં બાંધ છે 

• COVID-19 લિણો 

• COVID-19 િતેસીન (રસી) 

• બ્રેમ્પટનમાાં ટેનસ્ટાંગ 

• સેલફ-આઇસોલેટ કેિી રીતે થિુાં 

• COVID-19 દરવમયાન ધાંધાઓ અન ેકાયચસ્થળોન ેસુરવિત રાખિા 

• પીલમાાં COVID-19 નાાં કસેીસ 
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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 

  

 

 

http://www.brampton.ca/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.311brampton.ca/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151586612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjo
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/#about&amp;data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637507625151586612|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&amp;sdata=JQ3sFJsQO4Ck4lETAwG
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjo
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjo
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_English.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151616593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

