
 

 

ગવર્મને્ટ ઓફ ઓન્ટરેિયોએ પ્રોવવન્સર્મ ાં ત્રીજી વ િ કટોકટીની વથિવિની ઘોષણ  કિી 

સર્મગ્ર પ્રોવવન્સર્મ ાં ઘિ ેિહવે નો હુકર્મ એવપ્રલ 8 િી અર્મલર્મ ાં 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (એવપ્રલ 7, 2021) – આજે, ગવર્મને્ટ ઓફ ઓન્ટેરિયોએ ઇર્મિજન્સી ર્મનેેજર્મને્ટ એન્ડ વસવવલ પ્રોટકે્શન એક્ટ 

(EMCPA) હેઠળ ત્રીજી વ િ કટોકટીની વથિવિ જાહેિ કિી જે િ ત્ક વલક અર્મલી બને છે, અને સર્મગ્ર પ્રોવવન્સર્મ ાં ઘિ ેિહેવ ન  હુકર્મની ઘોષણ  

કિી જે એવપ્રલ 8, 2021 િી અર્મલી બન ેછે, જે ઓછ ાંર્મ ાં ઓછ ાં ચ િ અઠવ રડય  સુધી િીજીયન ઓફ પીલ સવહિ ઓન્ટેરિયો ર્મ ટે અર્મલર્મ ાં 

િહેશે. 

ઘિ ેિહેવ ન  હુકર્મર્મ ાં ગ્રોસિી થટોિ કે ફ ર્મમસીર્મ ાં ખિીદી કિવ  જવુાં, આિોગ્ય સાંભ ળ સવે ઓ ર્મેળવવી, વ્ય ય ર્મ ર્મ ટ ેઅિવ  અવનવ યમ ક ર્મક જ 

ર્મ ટ ેબહ િ જવુાં જેવ  અવનવ યમ હિેુઓન  અપવ દો વસવ ય દિેક વ્યવક્િએ ઘિ ેિહવેુાં અવનવ યમ બનશ.ે 

આ ઓડમિનો હેિ ુઅન ેઅન્ય જાહેિ આિોગ્ય વનયાંત્રણો લોકોની ચલ યર્મ નિ  સીવર્મિ કિવ નો અન ેઘિન  ત્વરિિ સાંપકો બહ િની વ્યવક્િઓ સ િ ે

િોજ િિ  સાંપકોની સાંખ્ય  ઘટ ડવ નો છે. અવનવ યમ પ્રવ સ ર્મ ટે બહ િ જવ નુાં સીવર્મિ કિવ  ઉપિ ાંિ, બધ ાં ધાંધ ઓએ ઘિેિી ક ર્મ કિી શકિ  

કોઇપણ કર્મમચ િી, ચોક્કસપણ ેઘિિેી જ ક ર્મ કિિ  હોવ ની ખ િિી કિ વવી િહી. 

 

રિટઇેલ (છૂટક વચે ણ) 

વધરુ્મ ાં, આપણાં પ્રોવવન્સ સર્મગ્ર પ્રોવવન્સને આવિી લેિી ઇર્મિજન્સી બ્રેક હેઠળ વબન-અવનવ યમ રિટેઇલ ર્મ ટે જાહેિ આિોગ્ય અન ેક યમથિળે સુિક્ષ  

ઉપ યોને પણ ર્મજબૂિ બન વી િહ્ુાં છે. ઉપ યોર્મ ાં નીચેની બ બિો સ ર્મેલ છે, પિાંિુ ર્મ ત્ર િેટલી જ સીવર્મિ નિી: 

• ર્મોટ  ભ ગન  નોન-એસેવન્સયલ (અવનવ યમ વસવ યન ) રિટેઇલસમને ર્મ ત્ર કબમસ ઇડ વપક-અપ અન ેરડવલવિી, એપોઇન્ટર્મેન્ટ ર્મ િફિ,ે 

સાંચ લન સવ િન  6 અને સ ાંજે 8 વ ગ્ય  વચ્ચને  સર્મયગ ળ  સુધી સીવર્મિ િ ખવ , જેર્મ ાં પેટ્રન્સન ેસ ર્મ નનુાં વવિિણ સવ િ ે6 અન ે

િ ત્રે 9 વ ગ્ય  વચ્ચ,ે અન ેઅન્ય પ્રવિબાંધો અર્મલર્મ ાં િહે છે; 

• શોપપાંગ ર્મૉલની અાંદિ એક અકેલુાં વનધ મરિિ થિળ, અન ેશોપપાંગ ર્મૉલ બહ િ વનધ મરિિ સાંખ્ય ન  થિળો વડે, કબમસ ઇડ વપક-અપ અને 

રડવલવિી ર્મ ટ,ે એપોઇન્ટર્મેન્ટ ર્મ િફિે પહોંચ સવહિ, સીવર્મિ ચોક્કસ હેિુસિ શોપપાંગ ર્મૉલ્સર્મ ાં પ્રવેશ પ્રવિબાંવધિ કિવો, જેની સ િે 

સ િ ેઅન્ય પ્રવિબાંધો અર્મલર્મ ાં િહે છે; 

• રડથક ઉન્ટ અન ેવબગ બોક્સ થટોસમર્મ ાં રૂબરૂર્મ ાં રિટેઇલ વેચ ણને ર્મ ત્ર અન જ-કરિય ણ ાંની વથિુઓ, પ ળેલ  પ્ર ણીઓની સાંભ ળન ે

લગિો પુિવઠો, ઘિબ િની સફ ઇ ચીજવથિુઓનો પુિવઠો, દવ ઓ સાંબાંવધિ વથિુઓ, આિોગ્ય સાંભ ળ વથિુઓ, અને અાંગિ સાંભ ળ 

વથિુઓ સુધી પ્રવિબાંવધિ કિવો; 

• નીચેન  થટોસમન ેરૂબરૂર્મ ાં રિટેઇલ વચે ણન  સાંચ લનને ર્મ ત્ર એપોઇન્ટર્મેન્ટિી અન ે25 ટક ની ક્ષર્મિ  સીર્મ ન ેઅધીન અને સાંચ લનની 

છૂટ સવ િે 7 વ ગ્ય િી િ ત્રે 8 વ ગ્ય  વચ્ચ ેઅન ેપેટ્રન્સન ેસ ર્મ ન વવિિણની પિવ નગી સવ િ ે6 અને િ ત્રે 9 વ ગ્ય  વચ્ચ ેઆપવી: 

o સેફ્ટી સપ્લ ય થટોસમ; 

o સહ યક ઉપકિણો, સહ યિ  સ ધનો ક ેપુિવઠો, ચલ યર્મ નિ ન ેલગિ  સ ધનો, સહ યિ  સ ધનો કે પિુવઠો અિવ  િબીબી 

સ ધનો, સહ યિ  સ ધનો કે પુિવઠો ર્મુખ્યત્વ ેવેચિ , ભ ડ ેઆપિ  કે રિપેિ કિિ  ધાંધ ઓ; 

o ઓટોર્મોબ ઇલ, વ વણજ્યક અને હળવ  ઔદ્યોવગક યાંત્રો અન ેસ ધનો ભ ડ ેઆપવ  સવહિની િેન્ટલ અને લીપ ાંગ સવે ઓ; 

o જાહેિ જનિ ન ેવપ્રવથિપ્શન પિ ચશ્ર્મ  વેચિ  ઓવપ્ટકલ થટોસમ; 

o ર્મોટિ વ હનો, બોટ્સ અને અન્ય વૉટિિ ફ્ટનુાં વેચ ણ કિિ  ધાંધ ઓ; 

o વ હન અન ેસ ધન રિપેિ અને અવનવ યમ વનભ વ-જાળવણી અન ેવ હન અન ેસ ધનોની િને્ટલ સવે ઓ; અન ે

o ટેવલકોમ્યુવનકેશન્સ પ્રોવ ઇડિ ક ેસર્વમસ દ્વ િ  સાંચ વલિ રિટેઇલ થટોસમ, જે જાહેિ જનિ ન ેર્મ ત્ર સેલફોન ખિીદવ  અિવ  

રિપેસમ ક ેટેકવનકલ સહ યિ  ર્મ ટે ઇર્મ િિર્મ ાં પ્રવેશવ ની પિવ નગી આપી શક.ે 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653217383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ


 

 

• જાહેિ જનિ ન ેવેચ ણર્મ ાં પ્રવતૃ્તર્મય હોય િવે  આઉટડોિ ગ ડમન સને્ટસમ અને પ્લ ન્ટ નસમિીસ, અન ેઇનડોિ ગ્રીનહ ઉસીસને, 25 ટક ની 

ક્ષર્મિ  સીર્મ  સ િ ેસાંચ લન કિવ ની અન ેસાંચ લન સવ િે 7 અન ેિ ત્રે 8 વ ગ્ય  વચ્ચ ેિ ખવ ની પિવ નગી આપવી. 

પ્રોવવન્સની ત્રીજી કટોકટી વવશ ેવધ ુઅહીં વ ાંચો. 

સીટી સર્વમસીસ અન ેફવેસવલટીસ 

 

સીટી હૉલ અન ેકોપોિટે સગવડો 

સીટી હૉલ અને કોપોિટે સગવડો ર્મ ત્ર એપોઇન્ટર્મેન્ટિી રૂબરૂર્મ ાં સવે ઓ ર્મ ટે ખુલ્લી છે. વૉક-ઇન્સને પિવ નગી આપવ ર્મ ાં આવી નિી. 

એપોઇન્ટર્મને્ટ બૂક કિ વવ , વેબસ ઇટ જુઓ www.brampton.ca/skiptheline. 

 

સીટી રિરિએશન સને્ટસમ 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની બધી ર્મનોિાંજનલક્ષી સગવડો જાહેિ જનિ  ર્મ ટે બાંધ િહેશે અન ેઇનડોિ પ્રોગ્ર મ્સ આગળ નોરટસ આપિ  સધુી િદ િહેશે. 

વચ્યુમઅલ પ્રોગ્ર મ્સ 

વચ્યુમઅલ રફટનેસ 

િહેવ સીઓન ેઇન્થટ્રક્ટિની આગવે નીર્મ ાં િ લીર્મબદ્ધ રફટનસે ઇન્થટ્રક્ટસમ સ િ ે30-વર્મવનટન  ર્મફિ લ ઇવ વકમઆઉટ્સન  વચ્યુમઅલ રફટનસે 

વગોર્મ ાં સહભ ગી િવ નુાં વનર્માંત્રણ આપવ ર્મ ાં આવ ેછે. 

55+ વકમશોપ્સ 

55 વષમ અન ેવધ િ ેઉંર્મિન  બ્રમે્પટનવ સીઓ પોિ ન  ઘિેિી વચ્યુમઅલ વકમશોપ્સ ર્મ ટ ેર્મફિર્મ ાં નોંધણી કિ વી શક ેછે. સહભ ગીઓ પ સ ેસુિવક્ષિ 

અન ેસાંિવચિ વ િ વિણર્મ ાં સોવશયલ ઇ  િવ ની, નવ  વર્મત્રો બન વવ ની અને ઓનલ ઇન જોડ વ ની િક િહેશ.ે 

સવમગ્ર હી વચ્યુમઅલ પ્રવૃવત્તઓ અન ેવકમશોપ્સ 

આ શે્રણી અશક્િિ  ધિ વિ  અને અપવ દર્મય સહભ ગીઓ ર્મ ટ ેપ્રવવૃત્તઓર્મ ાં જોડ વ ની, કાંઇક નવુાં શીખવ ની અન ેસર્મોવરડય ઓ સ િ ેથિ યી 

વર્મત્રિ  બન વવ ની ચરડય િી િક છે. 

નોંધણી કવેી િીિે કિવી િે સવહિ, વચ્યુમઅલ પ્રોગ્ર ર્મ ઓફસમ સાંબાંધર્મ ાં વધ ુર્મ વહિી વેબસ ઇટ www.brampton.ca/recreation પિ 

ઓનલ ઇન જોઇ શક ય છે. 

િકૅ એટ હોર્મ (Rec At Home) 

ઘિ ેબેઠ ાં થવ-ર્મ ગમદશમક ઓનલ ઇન આટ્સમ અન ેિ ફ્ટ ટ્યુટોરિયલ્સ સ િે સરિય અન ેપ્રવૃત્તર્મય િહો, 24/7 પહોંચ સુલભ! ઓરિગ ર્મી હ ટ્સમ 

બન વવ ની િીિ શીખો, િર્મ િી કેવલગ્ર ફી આવડિો, અને ઘણ ાં બધ ાંનો ર્મહ વિો કિો. વવવવધ િૅક એટ હોર્મ પ્રવૃવત્તઓર્મ ાં અહીંિી પ્રવેશો, િેન ે

બ્રેમ્પટન રિરિએશન ેપ્રેર્મપૂવમક બન વી છે. 

ર્મને્ડટેિી ફસે કવરિાંગ્સ 

ર્મેન્ડટેિી ફેસ કવરિાંગ્સ બ ય-લૉ હેઠળ, બ્રેમ્પટનર્મ ાં બધી ઇનડોિ જાહેિ જગ્ય ઓર્મ ાં નોન-ર્મેરડકલ ર્મ થક્સ કે ફેસ કવરિાંગ્સ પહેિવ  અવનવ યમ છે. 

જાહેિ સાંથિ ઓ અને ધાંધ ઓએ પોિ ન  વનયાંત્રણ હેઠળની ઇનડોિ જાહેિ જગ્ય ઓર્મ ાં ર્મ થક્સ ક ેફેસ કવરિાંગ્સ પહેિવ ર્મ ાં આવિ  હોવ ની 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/61029/ontario-enacts-provincial-emergency-and-stay-at-home-order&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e1
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


 

 

ખ િિી કિવી અવનવ યમ છે. 

 

આ બ ય-લૉ (પેટ -ક નનૂ) ર્મુવક્િ આપે છે, િબીબી ક િણોસિ ર્મ થક કે ફેસ કવરિાંગ ન  પહેિી શક ેિવેી વ્યવક્િઓ સવહિની ચોક્કસ વ્યવક્િઓને; 

બે વષમિી ઓછી ઉંર્મિન  બ ળકોન;ે કટોકટી હુકર્મો અનુસ િ એિલેરટક (કસિિી) પ્રવૃવત્તઓર્મ ાં પ્રવૃત્તર્મય લોકોન.ે વધ ુર્મ વહિી ર્મ ટ ેવબેસ ઇટ 

જુઓ: www.brampton.ca/masks. 

િહેવ સીઓ અન ેધાંધ ઓ વધ ુર્મ વહિી અને સર્વમસ વવનાંિીઓ ર્મ ટ ે311 નાંબિ પિ કૉલ કિી શક ેછે, વબેસ ઇટ www.311brampton.ca 

જોઇ શક ેછે અિવ  311 ર્મોબ ઇલ ઍપનો ઉપયોગ કિી શક ેછે. 

પલાંક્સ (કડીઓ) 

વધ ુર્મ વહિી ર્મેળવો: 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન COVID-19 પ્રોગ્ર પર્માંગ અન ેસર્વમસ અપડટે્સ 

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

• COVID-19 ન ાં લક્ષણો 

• COVID-19 વકે્સીન (િસી) 

• બ્રેમ્પટનર્મ ાં ટેપથટાંગ 

• સેલ્ફ-આઇસોલેટ કેવી િીિે િવુાં 

• COVID-19 દિવર્મય ન ધાંધ ઓ અન ેક યમથિળોન ેસુિવક્ષિ િ ખવ  

• પીલર્મ ાં COVID-19 ન ાં કસેીસ 

-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/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.311brampton.ca/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653227377%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|3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637534321653227377|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&amp;sdata=bSXryY1ia9HI/gHSmCb
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653237373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjo
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653237373%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653247369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653257359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

