
 

 
 

 

 

ગવર્મને્ટ ઓફ ઓન્ટરેિયો ઘિ-ેિહો હુકર્મની અર્મલબજવણી અન ે

જાહિે આિોગ્ય ઉપાયોન ેવધાિ ેર્મજબતૂ કિી િહ્ુું છે 
  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (એપ્રિલ 16, 2021) – આજે, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરિયોએ ઘોષણા કિી ક ેતેઓ નવા િવાસ િપ્રતબુંધો અને જાહેિ 

આિોગ્ય ઉપાયો વધાિ ેર્મજબૂત કિવાની સાથ ેસાથ,ે િોપ્રવન્સના ઘિ ેિહેવાના હુકર્મની અર્મલબજવણી પણ ર્મજબૂત કિી િહ્ાું છે.  

 

અર્મલબજવણી 

 

જાહેિ જનતાનુું ઘિે િહેવાના હુકર્મ સાથેનુું અનુપાલન વધાિવા અને COVID-19 નો ફેલાવો િોકવા, કટોકટી હુકર્મર્માું સુધાિાઓ કિવાર્માું આવ્યા 

છે જે ઓન્ટેરિયોના ઘિ ેિહવેાના હુકર્મની અર્મલબજવણીન ેટકેો આપવા પોલીસ અપ્રધકાિીઓ અને ગનુાઓ પિ ધ્યાન આપતા િોપ્રવન્સના અન્ય 

અપ્રધકાિીઓને વધાિે સત્તા પૂિી પાડશે. 

 

શપ્રનવાિ, એપ્રિલ 17, 2021 નાું િોજ ર્મળસ્કે 12:01 વાગ્યાથી અર્મલી બનીન,ે પોલીસ અપ્રધકાિીઓ અને ગુનાઓ પિ ધ્યાન આપતા 

િોપ્રવન્સના અન્ય અપ્રધકાિીઓ પાસે કોઇપણ વ્યપ્રતતને પોતાના ઘિનુું સિનાર્મુું પૂરું પાડવા અને પોતાનો ઘિ ેન િહવેા પાછળનો હેતનુે લગતી 

પૂછપિછ કિવાની સત્તા િહેશે. વધરુ્માું, પોલીસ અપ્રધકાિીઓ, સ્પેપ્રશયલ કોન્સ્ટબેલો અન ેફસ્ટટ નેશન કોન્સ્ટેબલો પાસ ેવાહનોન ેિોકીને વ્યપ્રતતન ે

પોતાનુું ઘિ છોડવા પાછળના કાિણો પ્રવશ ેપૂછપિછ કિવાની સત્તા િહેશ.ે આ વધાિાની અર્મલબજવણી ર્માત્ર ઘિ ેિહેવાના હુકર્મ દિપ્રર્મયાન અન ે

ઘિ ેિહેવાના હુકર્મનો અર્મલ કિાવવા અસિકાિક િહેશે. 

 

ર્મજબતૂ બનાવલેા જાહિે આિોગ્ય ઉપાયો  

 

િોપ્રવન્સની કટોકટીની ઘોષણા અને ઘિ ેિહવેાનો હુકર્મ બુંને વધુ બ ેઅઠવારડયા સધુી લુંબાવવાર્માું આવ્યા છે જેથી COVID-19 નો ફેલાવો 

િોકવાર્માું ર્મદદ ર્મળે. ઘિે િહવેાના હુકર્મર્માું ગ્રોસિી સ્ટોિ ક ેફાર્મટસીર્માું ખિીદી કિવા જવુું, આિોગ્ય સુંભાળ સેવાઓ ર્મેળવવી, વ્યાયાર્મ ર્માટ ેઅથવા 

અપ્રનવાયટ કાર્મકાજ ર્માટ ેબહાિ જવુું જેવા અપ્રનવાયટ હેતઓુ પ્રસવાય દિેક વ્યપ્રતત ર્માટ ેઘિ ેિહવેુું અપ્રનવાયટ બન ેછે.  

 

સિકાિ શપ્રનવાિ, એપ્રિલ 17, 2021 નાું િોજ ર્મળસ્ક ે12:01 વાગ્યાથી નીચેના જાહિે આિોગ્ય અને કાયટસ્થળે સુિક્ષા ઉપાયોનો અર્મલ 

કિાવવાનો હેત ુપણ ધિાવ ેછે: 

• એક જ ઘિના સભ્યો સાથે હો અથવા ઘિની બહાિ એકલી િહેતી અન્ય એક વ્યપ્રતત સાથ ેહો અથવા ઘિના કોઇ સભ્ય ર્માટે સુંભાળકતાટ 

પ્રસવાય, બધાું આઉટડોિ સાર્માપ્રજક ર્મેળાવડા અન ેઆયોપ્રજત જાહેિ િસુંગો િપ્રતબુંપ્રધત કિવા; 

• બાુંધકાર્મ ક્ષતે્રર્માું બધાું અપ્રનવાયટ-પ્રસવાયના (નોન-એસેપ્રન્સયલ) કાયટસ્થળો બુંધ કિવા; 

• સ્ટોિની અુંદિ િહીને ખિીદી કિવાની પિવાનગી આપી હોય તવેા બધાું રિટેઇલ સ્થળોર્માું ક્ષર્મતા સીર્મા ઘટાડીન ે25 ટકા કિવી. આર્માું 

સુપિર્માકેટ્સ, ગ્રોસિી સ્ટોસટ, કન્વેપ્રનયન્સ સ્ટોસટ, ઇનડોિ ફાર્મટસટ ર્માકટે્સ, અન્ય સ્ટોસટનો સર્માવેશ થાય છે જે ર્મુખ્યત્વ ેખાદ્ય પદાથો 

અન ેદવાઓ વેચતા હોય; અને, 

• બધી આઉટડોિ રિરિએશનલ કોટ્સટ અને સ્પોટ્સટના ર્મેદાનો બુંધ કિવા, જેર્મ કે ગોલ્ફ કોસીસ, બાસ્કટેબૉલ કોટ્સટ અને સોકિ ર્મેદાનો, 

સીપ્રર્મત અપવાદો સાથ.ે 



 

 

 

વધરુ્માું, સોર્મવાિ, એપ્રિલ 19, 2021 નાું િોજ ર્મળસ્ક ે12:01 વાગ્યાથી અર્મલી બનીને, િોપ્રવન્સ લગ્ન સર્માિોહ, અુંપ્રતર્મ સુંસ્કાિ અન ેધાર્ર્મટક 

સેવાઓ, પ્રવપ્રધઓ ક ેઉત્સવોની ક્ષર્મતા ઘટાડીન ેઇનડોસટ ક ેઆઉટડોસટ 10 લોકો સુધી કિશ.ે આ સવેાઓ સાથ ેસુંકળાયેલા સાર્માપ્રજક ર્મળેાવડા 

જેર્મ કે રિસેપ્શન્સ પિ િપ્રતબુંધ છે, એક જ ઘિના સભ્યો સાથ ેઅથવા ઘિની બહાિ એકલી િહેતી અન્ય એક વ્યપ્રતત સાથે હો તે પ્રસવાય. ડ્રાઇવ-

ઇન સવેાઓન ેપિવાનગી ર્મળશ.ે 

 

સર્મગ્ર િોપ્રવન્સન ેઆવિી લેતી ઇર્મિજન્સી બ્રેક (એટલે કે ર્માત્ર કબટસાઇડ પ્રપક-અપ અન ેરડપ્રલવિી) હેઠળ અપ્રનવાયટ-પ્રસવાયના રિટેઇલ ર્માટે અન્ય 

બધાું જાહેિ આિોગ્ય અન ેકાયટસ્થળે સુિક્ષા ઉપાયો લાગ ુિહવેાનુું ચાલુ િહેશે. 

 

વધ ુર્માપ્રહતી અહીં વાુંચો. 

 

સીટી સર્વટસીસ અન ેફપે્રસપ્રલટીસ 

 

સીટી હૉલ અન ેકોપોિટે સગવડો 

સીટી હૉલ અને કોપોિટે સગવડો ર્માત્ર એપોઇન્ટર્મેન્ટથી રૂબરૂર્માું સવેાઓ ર્માટે ખુલ્લી િહે છે. વૉક-ઇન્સને પિવાનગી આપવાર્માું આવી નથી. 

એપોઇન્ટર્મને્ટ બૂક કિાવવા વબેસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/skiptheline. 

  

સીટી રિરિએશન સને્ટસટ અન ેઆઉટડોિ સગવડો 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની બધી ર્મનોિુંજનલક્ષી સગવડો જાહેિ જનતા ર્માટે બુંધ િહેશે અન ેઇનડોિ િોગ્રામ્સ આગળ નોરટસ આપતા સધુી િદ 

િહેશે.  

 

બધી આઉટડોિ રિરિએશનલ કોટ્સટ અને સ્પોટ્સટના ર્મેદાનો, જેર્મ ક ેગોલ્ફ કોસીસ, બાસ્કેટબૉલ કોટ્સટ અને સોકિ ર્મેદાનો, સીપ્રર્મત અપવાદો 

સાથે બુંધ કિવાર્માું આવ્યા છે. િર્મતગર્મતના ર્મેદાનો ખલુ્લા િહે છે. 

 

ઉદ્યાનો અને િસ્તાઓ ખલુ્લા િહ ેછે. ઉદ્યાનોર્માુંની વૉશરૂર્મ સગવડો બુંધ િહેશે. 

  

વર્ચયુટઅલ િોગ્રામ્સ  

  

વર્ચયુટઅલ રફટનેસ 

િહેવાસીઓન ેઇન્સ્રતટિની આગવેાનીર્માું તાલીર્મબદ્ધ પ્રશક્ષકો સાથે 30-પ્રર્મપ્રનટના ર્મફત લાઇવ વર્ચયુટઅલ રફટનસે વગોર્માું સહભાગી થવાનુું 

પ્રનર્મુંત્રણ આપવાર્માું આવ ેછે. 

  

55+ વકટશોપ્સ 

55 વષટ અન ેવધાિ ેઉંર્મિના બ્રમે્પટનવાસીઓ પોતાના ઘિેથી વર્ચયુટઅલ વકટશોપ્સ ર્માટ ેર્મફતર્માું નોંધણી કિાવી શક ેછે અન ેઓનલાઇન સત્રોર્માું 

જોડાઇન ેિવૃત્તર્મય િહી શક ેછે. સહભાગીઓ પાસ ેસુિપ્રક્ષત અને સુંિપ્રચત વાતાવિણર્માું સોપ્રશયલાઇઝ થવાની, નવા પ્રર્મત્રો બનાવવાની અન ે

ઓનલાઇન જોડાવાની તક િહેશે.  

  

સવટગ્રાહી વર્ચયુટઅલ િવૃપ્રત્તઓ અન ેવકટશોપ્સ 

આ શે્રણી અશતતતા ધિાવતા અને અપવાદર્મય સહભાગીઓ ર્માટ ેિવપૃ્રત્તઓર્માું જોડાવાની, કુંઇક નવુું શીખવાની અન ેસર્મોવરડયાઓ સાથ ે

સ્થાયી પ્રર્મત્રતા બનાવવાની ચરડયાતી તક છે. 

https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions
https://news.ontario.ca/en/release/61192/ontario-strengthens-enforcement-of-stay-at-home-order
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 
 

 

 

  

નોંધણી કવેી િીતે કિવી ત ેસપ્રહત, વર્ચયુટઅલ િોગ્રાર્મ ઓફસટ સુંબુંધર્માું વધ ુર્માપ્રહતી વેબસાઇટ www.brampton.ca/recreation પિ 

ઓનલાઇન જોઇ શકાય છે. 

  

િૅક એટ હોર્મ (Rec At Home) 

ઘિે બેઠાું સ્વ-ર્માગટદશટક ઓનલાઇન આટ્સટ અન ેિાફ્ટ ટ્યુટોરિયલ્સ સાથે સરિય અન ેિવૃત્તર્મય િહો, 24/7 પહોંચ સુલભ! ઓરિગાર્મી હાટ્સટ 

બનાવવાની િીત શીખો, તર્માિી કેપ્રલગ્રાફી આવડતો, અને ઘણાું બધાુંનો ર્મહાવિો કિો. પ્રવપ્રવધ િૅક એટ હોર્મ િવૃપ્રત્તઓર્માું અહીંથી િવેશો, તેન ે

બ્રેમ્પટન રિરિએશન ેિેર્મપૂવટક બનાવી છે. 

 

ર્મને્ડટેિી ફસે કવરિુંગ્સ 

 

ર્મેન્ડટેિી ફેસ કવરિુંગ્સ બાય-લૉ હેઠળ, બ્રેમ્પટનર્માું બધી ઇનડોિ જાહેિ જગ્યાઓર્માું નોન-ર્મેરડકલ ર્માસ્તસ કે ફેસ કવરિુંગ્સ પહેિવા અપ્રનવાયટ છે. 

જાહેિ સુંસ્થાઓ અને ધુંધાઓએ પોતાના પ્રનયુંત્રણ હેઠળની ઇનડોિ જાહેિ જગ્યાઓર્માું ર્માસ્તસ ક ેફેસ કવરિુંગ્સ પહેિવાર્માું આવતા હોવાની 

ખાતિી કિવી અપ્રનવાયટ છે. 

 

આ બાય-લૉ (પેટા-કાનનૂ) ર્મુપ્રતત આપે છે, તબીબી કાિણોસિ ર્માસ્ક કે ફેસ કવરિુંગ ના પહેિી શક ેતવેી વ્યપ્રતતઓ સપ્રહતની ચોતકસ વ્યપ્રતતઓને; 

બે વષટથી ઓછી ઉંર્મિના બાળકોન;ે કટોકટી હુકર્મો અનુસાિ એથલેરટક (કસિતી) િવૃપ્રત્તઓર્માું િવૃત્તર્મય લોકોન.ે વધ ુર્માપ્રહતી ર્માટ ેવબેસાઇટ 

જુઓ: www.brampton.ca/masks. 

 

િહેવાસીઓ અન ેધુંધાઓ વધ ુર્માપ્રહતી અને સર્વટસ પ્રવનુંતીઓ ર્માટ ે311 નુંબિ પિ કૉલ કિી શક ેછે, વબેસાઇટ www.311brampton.ca 

જોઇ શક ેછે અથવા 311 ર્મોબાઇલ ઍપનો ઉપયોગ કિી શક ેછે. 

 

લલુંતસ (કડીઓ) 

 

વધ ુર્માપ્રહતી ર્મેળવો: 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન COVID-19 િોગ્રાલર્મુંગ અન ેસર્વટસ અપડટે્સ 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન – શુું ખલુ્લુું છે, શુું બુંધ છે 

• COVID-19 નાું લક્ષણો 

• COVID-19 વતેસીન (િસી) 

• બ્રેમ્પટનર્માું ટેલસ્ટુંગ 

• સેલ્ફ-આઇસોલેટ કેવી િીતે થવુું 

• COVID-19 દિપ્રર્મયાન ધુંધાઓ અન ેકાયટસ્થળોન ેસુિપ્રક્ષત િાખવા 

• પીલર્માું COVID-19 નાું કસેીસ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
http://www.brampton.ca/masks
http://www.311brampton.ca/
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/#about
https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_English.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/


 

 

 

 

 

 

-- 30 -- 

 મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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

 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

