
 

 

પાર્કિંગ, પાર્ક્સ અન ેરમતગમતના મદેાનો: સ્ટી તનેા નાગરરકોન ેCOVID-19 દરસમયાનનાાં બાય-લૉઝની સ્મસૃત 

કરાવ ેછે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (14 મે 2020) – ્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન પોતાના રહવેા્ીઓન ેCOVID-19 મહામારી અને આખા વર્સ દરસમયાન 

અમલમાાં રહેલ બાય-લૉઝન ાં પાલન કરવાની અગત્યતાની સ્મૃસત કરાવે છે. બાય-લૉઝ એટલા માટે છે ક ેસ્ટીની ્ રક્ષા અને ્ફાઇ જળવી શકાય 

અન ેદરેક બ્રૅમ્પટનવા્ીની આ ધોરણો જાળવી રાખવામાાં અગત્યની ભૂસમકા છે. 

જે વ્યસર્કતઓ સનયમનો ભાંગ કર ેતેઓને બ્રૅમ્પટન COVID-19 ઇમજસન્્ી મઝે્સ બાય-લૉ હેઠળ પ્રત્યેક ગ ના માટ ેઓછામાાં ઓછા $500 અને 

મહત્તમ $1,00,000 ફાઇન કરવાની જોગવાઇ છે અથવા તો તઓેએ ઇમજસન્્ી મનેેજમેન્ટ એન્ડ સ્સવલ પ્રોટેર્કશન ઍર્કટ (EMCPA) હેઠળ 

દાંડ ભોગવવો પડશે. જો તેઓ તેન ાં પાલન ન કર ેતો તેમને સ્ટીનાાં અન્ય ્ ્ ાંગત બાય-લૉઝ હેઠળ પણ દાંરડત કરવામાાં આવી શકાય. 

વાહનો ્ રસક્ષત રીત ેપાકસ કરવા બાબત 

સ્ટીનો ટ્રારફક બાય-લૉ 93-93 જોગવાઇ કર ેછે ક ેકોઇપણ વાહન ફુટપાથના કોઇપણ ભાગમાાં એવી રીતે પાકસ કરશ ેનહીં જથી અવરોધ 

ઉત્પન્ન થાય. આમ કરવાથી ફુટપાથનો ઉપયોગ કરનારાઓ માટ ેભયજનક પ રવાર થઈ શક ેઅન ેઆાંટો મારતા લોકો, વ્હીલચે્સ અન ેપગપાળા 

જતા લોકો માટે અવરોધ ્જે છે. બાય-લૉ હેઠળ વાહનો પણ એવી રીતે પાકસ કરવા ન જોઇએ જેથી ટ્રારફક માટે અવરોધ ઉત્પન્ન થાય. કોઇપણ 

પાકસ કરેલ વાહનનો ભાગ હાઇવે પર હોવો જોઇએ નહીં. 

જરૂર પડે તો રહવેા્ીઓ બૂલવડસના પવે કરેલ સહસ્્ામાાં કબસની ્માાંતર પાકસ કરવાન ાં સવચારી શક ેછે. આવી રીતે પાકસ કરવામાાં આવ ેત્યાર ેપણ 

વાહનો દ્વારા માગસ પર અથવા ફુટપાથ પર દબાણ કરવ ાં જોઇએ નહીં. 

આવા ્મયે, આગળની ્ૂચના ્ ધી તમામ શહેરની માસલકીની પાર્કિંગની જગ્યા જાહેર જનતા માટ ેબાંધ હોવાથી સ્ટી, સ્વાસ્્ય, ્ રક્ષા અને 

ઇમજસન્્ી ્ેવાઓ ્ાંબાંસધત બાબતો જેમ કે: અવરોસધત ડ્રાઇવ વ ેઅને ફાયર હાયડ્રન્્્, અવરોસધત ફૂટપાથ, રસ્તાના અવરોધો, અસગ્નશમનનાાં 

માગો જેવા અપવાદો ્ાથ ેઑન-સ્ટ્રીટ પાર્કિંગના અમલન ેઅસ્થાયી ધોરણે સ્થસગત કરી દીધા છે જેથી ્ સનસચચત થાય ક ેઇમજસન્્ી વાહનો 

મ ર્કતપણ ેપ્ાર થઈ શક.ે  

પાર્ક્સ અન ેટ્રઇેલ્્નો ઉપયોગ 

સ્ટી પાર્ક્સ બાંધ છે ત્યાર ેથી પગથીઓ પરથી અન ેટ્રેઇલ્્ પરથી જવાની છૂટ છે. આઉટડોર રરરિએશનલ ફેસ્સલટીઝનાાં ઉપયોગ પર હજ ાં પણ 

પ્રસતબાંધ છે: 

• રમતના મેદાન અને પાકસમાાં રહેલ અન્ય બાાંધકામો; 

• સપકસનકના સ્થળો, બાાંકડા અથવા શેલ્ટરો 

• આઉટડોર સ્પો્ સ્ ્વલતો અને આઉટડોર રફટને્ ્ાધનો જેમાાં ્ામેલ છે બાસ્કેટ બૉલ અને ટેસન્ કો્્સ; 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Physical%20Distancing.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/Traffic%20ByLaws/9393TXT.pdf


 

 

• રરરિએશન ્ેંટરો અને તેની આ્પા્ની જમીન; અને 

• પાર્કિંગ લૉ્્ 

રહેવા્ીઓન ેતે પણ સ્મૃસત કરાવવામાાં આવે છે કે ચવાનોન ેકોઇપણ સ્ટીના પાકસમાાં લીશ એટલેક ેબાંધન સવના રખડવા દેવા નહીં અન ેબાંધન 

મ ર્કત ચવાન ઉદ્યાનો આ ્મયે બાંધ રખાયા છે. 

રફસઝકલ રડસ્ટનન્્ાંગ 

જ્યારે રહવેા્ીઓ ફુટપાથ, ટ્રેઇલ્્, પગથીઓ અથવા અન્ય ્ાવસજસનક જગ્યાઓ પર બહાર નીકળે ત્યાર ેતેમણે અવશ્ય અન્ય લોકો (જેઓ 

તેમના ઘરમાાં ન રહેતા હોય) વચ્ચ ે2.0 મીટરન ાં અાંતર તમામ ્મયે જાળવવ ાં. EMCPA હેઠળ પાાંચથી વધ  લોકોના જમાવડા પર પણ 

પ્રસતબાંધ છે. 

પાાંચ કરતા વધ  લોકો ભેગા થાય તો નાગરરકો 311 પર કૉલ કરી શક ેછે. 

COVID-19ને પ્રસત્ાદ આપતા ્માજને ્પોટસ કરવાના સ્ટીના પ્રયા્ો તેમજ ઉપરોર્કત સનણસયો સવશ ેવધ  માસહતી માટ,ે મ લાકાત 

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

શહેરનાાં બાય-લૉઝ સવશ ેવધ  માસહતી માટે અહીં મ લાકાત લોwww.brampton.ca. 
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સમરડયા ્ાંપકસ : 

મોસનકા દ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડસનેટર, સમરડયા એન્ડ કમ્ય સનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક ા્ંવાદ   

્ીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન 
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