
 

 

 

COVID-19 મહામારી દરમમયાન બ્રમે્પટનમાાં મિક્ટોરરયા ડ ે2021 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (મ ે19, 2021) – મિક્ટોરરયો ડે પર લાાંબો મિકએન્ડ આિી રહ્યો છે! આ િર્ષે મિક્ટોરરયા ડે સોમિાર, મે 24 નાાં રોજ 

આિશ.ે 

 

સમુદાયન ેસહાયરૂપ થિા અમનનશમન અને કટોકટીની સિેાઓ, ટ્રારિક સિેાઓ, કાયદાકીય અમલ બજિણી, રોડ ઓપરેશન્સ અને સુરક્ષા 

સેિાઓ સમહતની તમામ અમનિાયય અન ેમનણાયયક સેિાઓનુાં રાબેતા મજુબનુાં સાંચાલન ચાલુ રહેશે. 

 

રહેિાસીઓ કોઇ પછૂપરછો માટે 311 અથિા 905.874.2000 (બ્રેમ્પટન બહારથી) નાંબર પર કૉલ કરી શક ેછે, Brampton 311 ઍપનો 

ઉપયોગ કરી શક ેછે (App Store અથિા Google Play પર ઉપલબ્ધ) અથિા િબેસાઇટ www.311brampton.ca પર ઇમેઇલ 

સરનામુાં 311@brampton.ca પર ઇમેઇલ મોકલી શકે છે. અમ ેસીટી ઓિ બ્રમે્પટન કે રીજીયન ઓિ પીલને સાંબાંમધત કોઇપણ બાબતો માટે 

24/7 ઉપલબ્ધ છીએ. COVID-19 સાંબાંમધત પૂછપરછો માટ ેિેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/COVID19.  

 

આતશબાજી સરુક્ષા 

 

મિક્ટોરરયા ડે િર્ષયમાાં ચાર રજાઓમાાંથી એક છે જ્યારે ખાનગી મમલકત પર ટૂાંકા-અાંતરના િટાકડાઓ િોડિાની છૂટ આપિામાાં આિ ેછે, જેમાાં 

બ્રેમ્પટનમાાં પરમીટ લેિાની જરૂર પડતી નથી. બાય-લૉ (પટેા-કાનૂન) હેઠળ, આતશબાજીની પરિાનગી કેનેડા ડે, રદિાળી, અન ેનૂતન િર્ષયની પૂિય 

સાંધ્યાએ પણ આપિામાાં આિ ેછે. 

 

િાયરિક્સય બાય-લૉ અનુસાર ટૂાંકા અાંતરના િટાકડા િોડિાની પરિાનગી છે. ટૂાંકા-અાંતરના િટાકડાઓ એ હોય છે જે ત્રણ મીટર (10 ફૂટ) કરતા 

ઓછુાં અાંતર કાપતા હોય જ્યારે તે છોડિામાાં આિ ે(દા.ત. િાઉન્ટેઇન્સ, વ્હીલ્સ, ગ્રાઉન્ડ મપપનસય, પપાકયલસય). રોકેટ જેિા અન્ય તમામ િટાકડાાં 

િોડિાની બ્રેમ્પટનમાાં મનાઇ છે. સીટી રહિેાસીઓન ેયાદ અપાિે છે કે િટાકડાઓ પટ્રીટ, સાઇડિૉક્સ પર, શહેરના પાક્સય ક ેઅન્ય મ્યુમનમસપલ 

અથિા પકૂલ મમલકતોમાાં િોડિાની પરિાનગી નથી. 

 

ખાનગી મમલકત પર ટૂાંકા-અાંતરના િટાકડાઓ ઉપયોગમાાં લેતી િખત,ે રહેિાસીઓએ નીચેની સુરક્ષા સાિચેતીઓ અચૂક અનુસરિી રહી: 

• િટાકડાાં હોલિિા પાણી ભરેલુાં પાત્ર અથિા પાણી ભરેલી હોઝ લાઇન પોતાની પાસે ઉપલબ્ધ રાખો. 

• તમારા હાથમાાં પપાકયલર મસિાય કોઇ િટાકડા ક્યારેય િોડશો નમહ ક ેપકડી રાખશો નહીં. 

• િટાકડાાં અન્ય લોકો પર ક્યારેય િેંકશો નમહ ક ેચચાંધશો નહીં. 

• પપાકયલસયનો ઉપયોગ કયાય પછી, તનેો મનકાલ કરતા પહેલાાં તનેે પૂરપેૂરા ઠાંડા પાડિા પાણીના પાત્રમાાં રાખો. 

• બધાાં િટાકડાનો મનકાલ કરતા પહલેાાં તેન ેપૂરપેૂરા ઠાંડા થિા દો. 

 

દર િર્ષે, િટાકડા મિક્રેતાઓ િટાકડા િેચિાનુાં લાઇસન્સ મેળિ ેત્યાર પહેલાાં તેઓએ સીટીની તાલીમ લેિી અમનિાયય છે. સીટીએ મિક્રેતાઓને 

ઓનલાઇન તાલીમ આપિાની તૈયારી બતાિી. મિક્ટોરરયા ડે માટ ેનિા િાયરિક્સય લાઇસન્સીસ આપિામાાં આવ્યા નથી. જો પટોસયમાાં ક ે

બ્રેમ્પટનમાાં બીજે ક્યાાંય િટાકડા િચેાતા હોિાનુાં રહેિાસીઓના ધ્યાનમાાં આિ ેતો, તે બાબતની જાણ બ્રમે્પટન 311 મોબાઇલ ઍપ, ઓનલાઇન, 

અથિા 311 નાંબર પર કૉલ કરીન ેસર્િયસ બ્રેમ્પટનને જણાિિાનુાં કહિેામાાં આિે છે.  

 

બ્રમે્પટન ટ્રામન્ઝટ 

 

બ્રેમ્પટન ટ્રામન્ઝટ મિક્ટોરરયા ડ ેપર રમિિાર/રજાના રદિસના સમયપત્રક પ્રમાણે ચાલુ રહેશે જેમાાં કટેલાક રૂટ્સ રદ કરિામાાં આિશ.ે નીચે 

જણાિેલા રૂટ્સ સર્િયસમાાં રહેશ:ે  

http://www.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19
https://www.311brampton.ca/


 

 

 

• 501 ઝુમ ક્િીન  

• 502 ઝુમ મેઇન  

• 505 ઝુમ બોિેઇડય 

• 511 ઝુમ પટીલ્સ  

• 1 ક્િીન  

• 2 મેઇન  

• 3 મૅકલામલલન 

• 4 ચચાંગકુસી  

• 5 બોિેઇડય 

• 7 કેનેડી  

• 8 સેન્ટર  

• 11 પટીલ્સ 

• 14 ટોરબ્રામ  

• 15 બ્રેમલી 

• 18 રડક્સી 

• 23 સેન્ડલિૂડ 

• 29 મિમલયમ્સ 

• 30 એરપોટય રોડ  

• 35 ક્લાકયિૅ  

• 50 ગૉર રોડ  

• 52 મૅકમકી  

• 53 રૅ લૉસન 

• 56 કકાંગનૉલ 

• 57 ચારોલેઇસ 

• 115 પીયરસન એરપોટય એક્સપ્રેસ 

 

મિક્ટોરરયા ડ ેપર ટર્મયનલ્સ પરના કપટમર સર્િયસ કાઉન્ટસય બાંધ રહેશે. મિક્ટોરરયા ડે પર ઉતારુઓને સહાયરૂપ થિા કોન્ટેક્ટ સને્ટર સિાર ે9 થી 

સાાંજે 6 િાનયા સધુી ઉપલબ્ધ રહશે.ે િધ ુમામહતી માટ,ે કોન્ટકે્ટ સેન્ટરન ે905.874.2999 નાંબર પર કૉલ કરો અથિા િબેસાઇટ 

www.bramptontransit.com જુઓ.  

 

િધાર ેસારી સિાઇ અન ેપિચ્છતા (સેમનટાઇચઝાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રામન્ઝટનુાં લક્ષ્ય તમામ સખત સપાટીઓ, ઓપરટેર 

કમ્પાટયમને્ટ્સ અને બેઠકોન ેદર 48 કલાક ેચપેરમહત કરિાનુાં છે. મોટા ભાગની બસોન ેદર 24 કલાક ેસેમનટાઇઝ કરિામાાં આિ ેછે. સખત 

સપાટીઓ ધરાિતી સગિડો અને ટર્મયનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાિ અને સેમનટાઇઝ કરિામાાં આિે છે. 

 

સીટી ઉતારુઓન ેમાપક પહેયો હોય તો પણ ટર્મયનલ્સ અન ેબસ પટોપ્સ પર વ્યમક્તઓ િચ્ચે શારીરરક અાંતર જાળિિાનુાં ચાલુ રાખિાની મિનાંતી 

કરે છે. ઉતારુઓન ેપ્રિાસ કરતી િખત,ે પોતાના અાંગત રડસઇન્િકે્ટન્ટ (ચેપનાશક પદાથય), જેમ કે હેન્ડ સેનટેાઇઝર ક ેિાઇપ્સ સાથ ેરાખિાનુાં, 

પોતાના હાથ િારાંિાર ધોિાનુાં અન ેપોતાની કોણીમાાં ખાાંસી કરિાનુાં ક ેછીંકિાનુાં પણ યાદ અપાિિામાાં આિે છે. જો બીમાર હો તો, કૃપા કરી 

ટ્રામન્ઝટમાાં સિારી કરિાનુાં ટાળો, સૌથી નજીકની COVID-19 એસેસમેન્ટ સાઇટ પર પરીક્ષણ કરાિો અને જાહેર આરોનય સૂચનો અનસુરો. 

 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

અદ્યતન મામહતી મનયમમત મેળિિા િેબસાઇટ www.brampton.ca/COVID19 અન ેwww.bramptontransit.com જોતા રહો 

અથિા સર્િયસ અપડેટ્સ માટે Twitter પર @bramptontransit ન ેઅનુસરો. કોઇ પ્રશ્નો સીધા બ્રમે્પટન ટ્રામન્ઝટના કોન્ટેક્ટ સેન્ટરન ે

905.874.2999 નાંબર પર પછૂી શકાય છે. 

 

બ્રમે્પટન પાક્સય 

 

મિક્ટોરરયા ડ ેમાટે બ્રમે્પટનમાાં લીશ-ફ્રી ડોગ પાક્સય સમહત, બધી ટ્રેઇલ્સ (પગદાંડીઓ), પ્લેગ્રાઉન્્સ, અન ેપાક્સય ખલુ્લા રહે છે. દરેક વ્યમક્તના 

આરોનય અને સુખાકારી માટ ેશારીરરક પ્રિૃમિ મહત્િની છે – જો તમ ેઆ મિકએન્ડમાાં બ્રમે્પટનમાાંના પાક્સયની મુલાકાત લેિાના હો તો, કપૃા કરી 

તમારા ઘરની બહારના લોકોથી 2 મીટરનુાં અાંતર જાળિિાનુાં અન ેજો આ મુશ્કેલભયુું લાગે તો માપક પહરેિાનુાં યાદ રાખશો. આપણાાં પાક્સય અને 

ટ્રેઇલ્સ શોધિા િેબસાઇટ www.brampton.ca/parks જુઓ. 

 

બ્રમે્પટન રરરક્રએશન 

 

રૅક એટ હોમ (Rec At Home) 

ઘરે ઓનલાઇન રિટનસે અન ેક્રાલટ ટ્યુટોરરયલ્સ સાથ ેસરક્રય અને પ્રિિૃમય રહો! સાંપણૂય બોડી સરરકટ અજમાિી જુઓ, ઓરરગામી હાટ્સય 

બનાિિાની રીત શીખો, તમારી કેમલગ્રાિી આિડતો, અને ઘણાાં બધાાંનો મહાિરો કરો. રકૅ એટ હોમ (Rec At Home) પ્રિૃમિઓમાાં અહીંથી 

પ્રિેશો, www.brampton.ca/recathome.   

  

પ્રોમિન્સના COVID-19 લૉકડાઉન ઉપાયો સામ ેપ્રમતરક્રયા કરિામાાં સીટી ઓિ બ્રેમ્પટનના રરરક્રએશન સને્ટસય હાંગામી ધોરણે બાંધ છે અન ે

રૂબરૂમાાં ઇન્પટ્રક્ટરની આગિેાનીમાાં મનોરાંજન કાયયક્રમો અન ેસિેાઓ પથમગત છે. િચ્યુયઅલ કાયયક્રમો અને સિેાઓ પર મામહતી માટ ેિેબસાઇટ 

જુઓ, www.brampton.ca/recreation. 

 

બ્રમે્પટન લાઇબ્રરેી 

 

મિક્ટોરરયા ડ ેપર બ્રેમ્પટનની બધી લાઇબ્રેરીઓમાાં કબયસાઇડ મપકઅપ પથળો બાંધ રહેશે.  

  

અમારી રડમજટલ લાઇબ્રેરી કોઇપણ સમયે જોિા બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરીની િેબસાઇટ જુઓ. અહીં તમ ેતમારા લાઇબ્રેરી કાડય િડે રડમજટલ ઇ-બુક્સ, 

ઇ-ઓરડયો બકુ્સ, ટીિી અને મિૂી પટ્રીચમાંગ, ઓનલાઇન લર્નુંગ, અને આટ્સય અને ક્રાલટ્સન ેલગતુાં મશક્ષણ અન ેઘણાં બધુાં સધુી મિતમાાં પહોંચ 

મેળિશો. બ્રમે્પટન લાઇબ્રેરી કાડય મેળિિા, કપૃા કરી અહીં મક્લક કરો. બધી શાખાઓમાાં 24-કલાકની બાહ્ય ડ્રોપ બોક્સીસ મારિત ેતમે ઊછીનુાં 

લીધેલુાં સામહત્ય પરત કરિાની લચીલી સેિાઓ મેળિો.  નોંધણી કરાિો અન ેઅમારા િચ્યુયઅલ કાયયક્રમોમાાં કેલેન્ડર ઓિ ઇિેન્ટ્સમાાં ભાગ લેિાનુાં 

અન ેઅઠિારડક િચ્યુયઅલ પટોરીટાઇમ્સ સમહત િીરડયોનો આનાંદ બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરીના YouTube પજે પર માણિાનુાં આયોજન કરો. 

 

ચાલો આપણે સાંપકયમાાં રહીએ! અમારી ઇમેઇલ અપડટે્સ સબપક્રાઇબ કરો અને અમને Facebook, Twitter, અન ેInstagram પર 

અનુસરો. 

 

બ્રમે્પટન એમનમલ સર્િયસીસ 

 

બ્રેમ્પટન એમનમલ શેલ્ટર મિક્ટોરરયા ડે મનમમિ ેબાંધ રહેશે. 

 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.bramptontransit.com/
https://twitter.com/BramptonTransit
http://www.brampton.ca/parks
http://www.brampton.ca/recathome
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/borrow/holds-pickup&data=04%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164939644%7CUnknown%7CTW
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php&data=04%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164949640%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/about/get-a-library-card&data=04%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164959631%7CUnkno
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bramlib.libnet.info/events&data=04%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164959631%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/user/BramptonLibrary&data=04%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164969629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://subscriptions.librarycustomer.org/SubscriptionOptIn?t=60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=04%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/bramptonlibrary&data=04%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164979621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/BramptonLibrary&data=04%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164989613%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjA
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/bramptonlibrary/?hl=en&data=04%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164989613%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8ey


 

 

એમનમલ કાંટ્રોલ (પ્રાણી મનયાંત્રણ) સોમિારથી શકુ્રિાર સિાર ે7 થી રાત્રે 10 િાનયા સુધી અને શમનિાર ેઅન ેરમિિાર ેઅને રજાઓના રદિસોમાાં 

સિારે 8 થી સાાંજે 6:30 િાનયા સુધી રોડ પર હોય છે, અન ેમાત્ર નીચેના કૉલ્સન ેપ્રમતભાિ આપશ:ે 

• માાંદા/ઇજા પામેલા/આક્રમક ઘરેલુાં પ્રાણીઓ અને િન્ય જીિોન ેલઇ જિા 

• આક્રમક પ્રાણી 

• દોડીને ભાગતા કૂતરા 

• કૂતરુાં કરડિાની તપાસ કરિી 

• બાંમધયાર રખડતુાં કૂતરુાં લઇ જિુાં 

• મરેલુાં પ્રાણી લઇ જિુાં 

 

આ મસિાયના સમયે, એમનમલ કાંટ્રોલ માત્ર ઇમરજન્સીમાાં પ્રમતભાિ આપશ.ે 

 

મિક્ટોરરયા ડ ેિીકએન્ડ માટ ેપીલ પમબ્લક હલે્થના રરમાઇન્ડસય 

 

ગુરુિાર, મે 20 નાાં રોજ, સિાર ે9 િાનયા સુધી, 12+ ઉંમરની પીલમાાં રહેતી, કામ કરતી કે પકૂલમાાં જતી વ્યમક્તઓ પીલ રીજીયનમાાં 

એપોઇન્ટમને્ટનુાં બુકકાંગ કરાિિાન ેપાત્ર હશ.ે રસીકરણ સમયે 12 િર્ષય અને િધ ુઉંમરની વ્યમક્તઓ માટે બુકકાંનસ પિીકારિામાાં આિશ.ે Pfizer 

(િાઇઝર) એકમાત્ર રસી છે જેને આ ઉંમર સમહૂ માટ ેહેલ્થ કનેેડાએ અમધકતૃ કરી છે. િેમક્સન્સનુાં બુકકાંગ રીજીયન ઓિ પીલની િેબસાઇટ પર 

અહીં કરી શકાય છે: www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/ 

 

લાાંબા મિકએન્ડ પર માત્ર તમારી સાથે રહેતા લોકો સાથે ભેગા થઇને એકબીજાની સાંભાળ રાખશો.  

 

િેમક્સન આપિાની પ્રરક્રયા ચાલુ છે ત્યારે, આપણાાં જાહેર આરોનય ઉપાયોમાાં છૂટ આપિા કસેીસની ગણતરીમાાં ઘટાડો લાિિામાાં સમય લાગશ ે

એ યાદ રાખિુાં મહત્િનુાં છે. 

 

નીચેની જાહેર આરોનય સલાહ હજુ પણ આપણો શે્રષ્ઠ બચાિ બની રહે છે. તમારા ઘરની બહાર રહેતા કુટુાંબીજનો અન ેમમત્રો માટ,ે િોટા પાડો 

અન ેએકબીજા સાથ ેસાંકળાયેલા રહેિા િચ્યુયઅલ કૉલ્સ કરો અને વ્યમક્તઓ િચ્ચે શારીરરક અાંતર જાળિો. 
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સીટી ઓિ બ્રમે્પટન મીરડયા સાંપકય 

મોમનકા દુનગલ (Monika Duggal) 

કોર્ડયનેટર, મીરડયા એન્ડ કમ્યુમનટી એન્ગેજમેન્ટ (Coordinator, Media & 

Community Engagement) 

પટે્રટેજીક કમ્યુમનકશેન (Strategic Communication)  

સીટી ઓિ બે્રમ્પટન 

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

 

 

રીજીયન ઓિ પીલ મીરડયા સાંપકય 

ઍશલી હૉરકન્સ (Ashleigh Hawkins) 

કમ્યુમનકશેન્સ પપેમશયમલપટ – જાહેર આરોનય 

રીજીયન ઓિ પીલ 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca      

 

http://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca

