
 

 

COVID-19 મહામારી દરમમયાન બ્રમૅ્પટનની વસતં ૠત ુ

બ્રૅમ્્ટન, ઓન્ટારરયો (30 એમિલ 2020) – ગરમીની મોસમના આગમન સાથે સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન તનેા રહવેાસીઓન ેCOVID-19ની 

મહામારીમાં ભૌમતક અંતર જાળવવાનુ ંમહત્ત્વ યાદ અપાવવા માંગ ેછે. સમુદાયમા ંCOVID-19નો ફલેાવો રોકવા રહેવાસીઓન ેનીચેના 

મનયમોને વળગી રહવેા જણાવવામાં આવ ેછે. જે વ્યમતતઓ રફમિકલ રિસ્ટનન્સગં (ભૌમતક અંતર જાળવવાના) મનયમનનો ભગં કર ે

તેઓન ેબ્રૅમ્પટન COVID-19 ઇમજજન્સી મિેસજ બાય-લૉ હેઠળ િત્યેક ગનુા માટ ેઓછામા ંઓછા $500 અને મહત્તમ $1,00,000 દડંની  

જોગવાઇ છે અથવા તો તેઓએ ઇમજજન્સી મનેેજમેન્ટ એન્િ મસમવલ િોટેતશન ઍતટ (EMCPA) હેઠળ દંિ ભોગવવો પિશે. 

વસતં ૠતનુી સાફસફાઇ અન ેગરેજે સલે્સ 

વર્જના આ ભાગમા ંરહેવાસીઓન ેવસંત ૠતુની સાફસફાઇનો લાભ લેવા માટ ેગેરજે સેલ્સ યોજવા હોય અથવા તમેાં ભાગ લેવો હોય તમે બની 

શક.ે EMPCA હેઠળના મનયમો મુજબ EMPCA હેઠળ તનેા કારણે જાહેર જનતા સામ ેઊભા થતા આરોગ્ય અને સલામતીના જોખમોને 

ધ્યાન પર લેતા ગેરજેે સેલ્સની પરવાનગી નથી. તમેા ંવપરાયેલ માલને સ્પશજ કરવુ ંતેમજ ચલાવવું સામલે હોઇ શક ેછે જે COVID-19ના સફસે 

ટ્રાન્સફર (સપાટીઓ પરથી થતો ફલેાવો)ની મબનજરૂરી તકો ઊભી કરી શક ેછે. ગેરજે સેલ્સ મબન-અમનવાયજ વ્યવસાય માનવામાં આવ ેછે અન ે

તેમાં લોકોની જાહેર મેળાવિા થવાની વકી છે અને સાથે જ એકબીજા સાથનેી સમીપતા થઈ શક ેછે. જો કોઇપણ ગેરેજ સલે્સની જાણ થશ ેતો 

એન્ફોસજમેન્ટ સ્ટાફ જેત ેઉલ્લંઘન સામે પગલા ંભરશે અન ેદંિમા ંપરરણમી શક.ે 

એમિલ 20 સધુીમા ંદરેક ઘર વાિામાં બ ેવધારાની કચરાની બૅગ ગારબેજ કલેતશન રદને કોઇ ગારબેજ ટૅગ મવના મૂકી શકશે. વધારાનો કચરો 

બૅગમા ંમુકવાનો રહેશે. કન્ટેનરો અથવા કૅન્સ એકત્રીત કરાશે નહીં. 

કૃપા કરી નોંધી લેશો કે કલેતશન સ્ટાફ મહત્તમ ફતત બ ેવધારાની બૅગ્સ મપક અપ કરશ.ે રહેવાસીઓ જેમણે બગૅ ટૅગ ખરીદ્યા હોય તેઓને સલાહ 

છે ક ેસૂચના મળે ત્યા ંસુધી તે સાચવી રાખે. 

રહેવાસીઓન ેયાદ અપાવવામાં આવે છે કે ભાર ેવસ્તુઓ જે મબન કે ગાબજે બૅગમાં સમાય નહીં તેન ેઅહીંથી લઈ જવાશે નહીં: 

• કબજ પરથી; 

• એપાટજમેન્્સ/કોન્િોમમમનયમોમાથંી; અથવા 

• કમ્યુમનટી રરસાયનતલગં સેંટરો (CRC) પર સ્વીકારાશ.ે 

રહેવાસીઓન ેજણાવવામાં આવ ેછે ક ેમહેરબાની કરી હાથ મોજા, માસ્ક અને ઘરનો અન્ય હેલ્થકેર કચરા નો મનકાલ ગાબજેમાં કરવો, 

રરસાયનતલંગમા ંનહીં. 
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સમગ્ર પીલમાં રહવેાસીઓન ેજણાવવામાં આવ ેછે ક ેતેઓ કોઇપણ દાન િાયામબટીસ કૅનેિા મબન અથવા અન્ય સખાવતી સ ંસ્થાના ડ્રોપ ઓફ 

મબનમા ંનાંખ ેનહીં જે આખા છલકાતા હોય કારણકે તે એકત્રીત કરવામાં આવનાર નથી. સ્થમગત કરેલ એકત્રીકરણ પીલના CRCને પણ લાગુ 

થાય છે. 

જો રહવેાસીઓ માટ ેમબલકુલ જરૂરી હોય ક અમુક વસ્તુઓનો મનકાલ કરવો જ પિે તમે હોય તો તે કચરો CRC પર ડ્રોપ કરી શકાશે જયા ં

આગામી સૂચના મળે ત્યા ંસુધી મનકાલની ફી મુલતવી રાખવામાં આવી છે. 

પીલની CRCઓ હાલ પૂરતી ઇલેતટ્રોમનક ચીજો, ટાયરો, મોટા અ્લાયન્સીસ (જેમકે સ્ટવ, રિજ અને રિશવૉશરો) અથવા ભાર ેચીજવસ્તુઓ 

સ્વીકારતી નથી. 

સમુદાય અન ેસ્ટાફની સલામતી ખાતર CRCઓ ખાતેની સવેાઓ મયાજરદત છે અ રહવેાસીઓએ સમજી લેવુ ંકે િમતક્ષા સમય સામાન્ય કરતા 

વધ ુહશ.ે 

કામકાજના કલાકો અન ેસ્વીકાયજ ચીજો મવશે તાજી મામહતી માટે રહવેાસીઓને peelregion.ca/waste/community-recycling-

centres પર તપાસ કરવા જણાવવામાં આવ ેછે. 

પાતસજ અન ેચરેી બ્લોસમ્સ જોવા 

રહેવાસીઓન ેયાદ અપાવીએ કે નીચ ેઆપેલ મસટીની મમલકતોનો ઉપયોગ કરવા પર િમતબધં છે:  

• રમતના મદેાન અને પાકજમાં રહેલ અન્ય બાધંકામો;  

• લીશ-િી િૉગ પાકજ; 

• મપકમનક શેલ્ટરો; 

• આઉટિોર સ્પો્સજ સવલતો અન ેઆઉટિોર રફટનેસ સાધનો જેમાં સામેલ છે બાસ્કેટ બૉલ અન ેટેમનસ કો્સજ; 

• રરરિએશન સેંટરો અને તનેી આસપાસની જમીન; અન ે

• પાર્કિંગ લૉ્સ 

આ ચેરી બ્લોસમની મોસમમાં રહવેાસીઓને જણાવીએ છીએ કે મહેરબાની કરી તે જોવા માટે મમત્રો અન ેપરરવાર સાથે ભગેા મળવુ ંનહીં. 

તમામ પાતસજ બંધ રાખવામાં આવ્યા છે અને ભૌમતક અંતર જાળવવાના પગલા ંCOVID-19ન ેકારણ ેઅમલમા ંછે. નજીકના ભમવષ્યમાં 

રહેવાસીઓ ઘર ેબેસીન ેમાણી શક ેતે માટે મસટી ચેરી બ્લોસમના ફૂટજે િસારરત કરશ.ે 

બકૅયાિજ ગાિજન િોગ્રામ 

ભૌમતક અંતર જાળવવાના પગલા ંઅમલમા ંહોવાથી મસટીનો બૅકયાિજ ગાિજન િોગ્રામ રહેવાસીઓન ેિોત્સામહત કર ેછે ક ેતેઓ પોતાના ઘરોમાં જ 

ઉત્પાદો અને છોિ કે વનસ્પતિ ઉગાિ ેઅને ઘર ેઉગાિેલ પાકન ેસ્થામનક ફૂિ બેંક અન ેકમ્યુમનટી સંગઠનોને દાનમા ંઆપે. તે ખાતરી કરવા ક ેખાદ્ય 
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વસ્તુઓ જરૂરરયાત ધરાવતા લોકોને સમાન રીતે મવતરરત કરવામાં આવે, એક મવનંતી પત્રક પણૂજ કરવા માટે સ્થામનક ફૂિ બેંક અન ેકમ્યુમનટી 

સંગઠનોને ઉપલબ્ધ કરાશે. 

રહેવાસીઓએ મફત પુરવઠો (માટી અને મબયારણ) મેળવવા માટે અહીં ઇમેલ કરવો BramptonGreenCity@brampton.ca. મસટી 

બગીચા જાળવવાનાં ટુટોરરયલો અને સૂચનો પણ અહીં શેર કરશ ેwww.brampton.ca/parks. 

નવા અરજદારોને િમતક્ષાસૂમચમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે જે વ્યવસાયો સમાજન ેમબયારણ અને માટીનું દાન કરવા માગંતા હોય તેઓને અહીં ઇમેલ 

કરવા જણાવવામા ંઆવે છે bramptongreencity@brampton.ca 

મેયર પેરટ્રક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) બાગકામ મવશેર્જ્ઞ િૅંક ફેરમજની (Frank Ferragine) "િેંકી ફ્લાઅસજ (Frankie 

Flowers) અન ેબૅકયાિજ ગાિજન િોગ્રામના િમુખ અન ેમસટી કાઉમન્સલર િૂગ મવ્હલાન્સ (City Councillor Doug Whillans), વૉિજ 2 

અન ે6 સાથે 4થી મે ના રોજ સાજેં 3:30 વાગ્યે ઇન્સ્ટાગ્રામ (Instagram) લાઇવ ચટૅ (@patrickbrownont) યોજી રહ્યા છે. બૅકયાિજ 

ગાિજન િોગ્રામ મવશ ેવધ ુજાણકારી મેળવવા અન ેબાગકામ મવર્યક સચૂનો માટ ેરહવેાસીઓને ચટૅમા ંજોિાવા આમતં્રણ આપવામાં આવ ેછે. 

રરરિએશન એટ હોમ 

તમામ સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની સવલતો આગામી સૂચના મળે ત્યાં સુધી બંધ હોવાથી બ્રૅમ્પટન રોરિએશને રરરિએશન એટ હોમ શરૂ કયુિં છે જે એક વર્ચયુજઅલ િોગ્રાનમંગ હબ છે જેમાં જાતજાતના મવરિયો ન ેમિન્ટ 

કરી શકાય એવા ટટુોરરયલો અપાશે જેથી બ્રૅમ્પટનવાસીઓ સરિય રહ,ે તેમન ેમનોરંજન મળી રહ ેઅને િવતૃ્ત રહ.ે તમામ વય જૂથો અન ેરૂમચઓને પોસવા ત્રણ અલગ ક્ષતે્રો માટ ે

રિમજટલ સ્ત્રોતો ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવ્યા છે: વચુજઅલ રફટનેસ, એિવેન્ચર એટ હોમ ઇન આ્સજ એન્િ િાફ્ટ, અન ેમસમનયસજ રિમજટલ કાફ.ે 

િવૃમત્તઓ માટે અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca/recreation . નવા મવર્યવસ્તુ દર અઠવારિયે ઉમેરવામા ંઆવશ.ે  

COVID-19ને િમતસાદ આપતા સમાજને સપોટજ કરવાના મસટીના િયાસો તેમજ ઉપરોતત મનણજયો મવશ ેવધ ુમામહતી માટ,ે મુલાકાત 

લો www.brampton.ca/COVID19 અથવા @CityBrampton ને Twitter, Facebook અન ેInstagram પર ફોલો કરો. 

 -30- 

 

 

 
મમરિયા સપંકજ : 

મોમનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્િજનેટર, મમરિયા એન્િ કમ્યુમનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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