
 

 

સ્ટ્રીટ પાર્કિંગ, રમતગમતના મદેાનો અન ેશારીરરક અતંર: આપણ ંશહરે રહવેાસીઓન ેCOVID-19 દરમમયાન 

બાય-લૉઝ (પટેાકાનનૂો) યાદ કરાવ ેછે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જૂન 30, 2020) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન રહવેાસીઓને આખ ં વર્ષ બાય-લૉઝ (પેટાકાનૂનો) અન સરવાન  ંમહત્વ યાદ 

કરાવ ેછે. પેટાકાનનૂો એક સાફ અને સ રમિત શહેરન ેજાળવવા અમનવાયષ હોય છે, અન ેદરેક રહવેાસીએ આ ધોરણોન ં પાલન કરવામા ંભૂમમકા 

ભજવવાની હોય છે. 

બ્રેમ્પટનવાસીઓન ેયાદ અપાવવામાં આવ ેછે કે પીલ રીજીયન હવે તબક્કો 2 મા ંપહોંચય ં હોવા છતા,ં મનયમનો ન અન સરનાર લોકોન ેબ્રમે્પટન 

COVID-19 ઇમરજન્સી મેઝસષ બાય-લૉ હેઠળ દરકે ગ ના માટે લઘ તમ $500 અને મહત્તમ $100,000 અથવા ઇમરજન્સી મેનજેમને્ટ 

એન્ડ મસમવલ પ્રોટેક્શન ઍક્ટ (EMCPA) હેઠળ દંડ કરી શકાય છે. જો લોકો પેટાકાનનૂો ના અન સરે તો તેઓને અન્ય સંબંમધત શહેરી 

પેટાકાનૂનો હેઠળ પણ દંડ કરવામાં આવે તેવ  ંબની શક.ે 

શહરેમા ંસ્ટ્રીટ પાર્કિંગ 

કમષચારીઓ જ લાઇમાં શહેરના રારફક એન્ડ પાર્કિંગ બાય-લૉ હેઠળ ઉલ્લંઘન સામ ેઅમલબજવણી ફરીથી શરૂ કરશ ેજે COVID-19 મહામારીન ે

લીધે હંગામી ધોરણ ેસ્ટ્થમગત કરવામાં આવી હતી. સોમવાર, જ લાઇ 6, 2020 ના ંરોજ, રાતભર (ઓવરનાઇટ) પાર્કિંગ માટે અમલબજવણી 

ફરીથી શરૂ થશ.ે શહેરના રારફક એન્ડ પાર્કિંગ બાય-લૉ હેઠળ, વાહનો વહેલી સવાર ે2 થી 6 વાગ્યા સ ધી સ્ટ્રીટ પર પાકષ કરી શકાતા નથી. 

સોમવાર, જ લાઇ 20, 2020 થી, ત્રણ કલાકના પાર્કિંગ ઉલ્લંઘનો માટે અમલબજવણી ફરીથી શરૂ થશ.ે બાય-લૉ હેઠળ, વાહનો એક સમયે ત્રણ 

કલાકથી વધાર ેસમય માટે સ્ટ્રીટ પર પાકષ કરી શકાતા નથી. 

પાર્કિંગ સંબંમધત બાબતો જાણવા ઓનલાઇન અથવા 311 નંબર પર કૉલ કરીને ઉપલબ્ધ મામહતી જાણી શકાય છે. જ લાઇ 6, 2020 પછી 

સ્ટ્રીટ પર પાકષ કરવાની જરૂર પડે તેવા વાહનો માટ ેકરવાની અરજી આ શહેરની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. વૈકમલ્પક રીતે, વાહનોન ેસાઇડવૉક 

અન ેસ્ટ્રીટ વચચેના ડ્રાઇવવનૅી બ લેવાડષ જગ્યા પર પાકષ કરી શકાય છે. 

ખાનગી મમલકત પર દેખરેખ રાખવા અન ેદંડ નોરટસ આપવા જવાબદાર ખાનગી મસક્ય રરટી કપંનીઓ એક્સેમસબલ પાર્કિંગન ેલગતા ઉલ્લંઘનો 

લાગ  કરવાન  ંઅને અમગ્નશમન દળના માગષ પર અમલબજવણી ચાલ  રાખવા ઉપરાંત, ખાનગી મમલકત પર પાર્કિંગના ગ નાની અમલબજવણી 

પર ફરીથી શરૂ કરશ.ે 

પાક્સષનો ઉપયોગ 

સીટીના પાક્સષ (ઉદ્યાનો) હવે ખ લ્યા છે ત્યારે, રહેવાસીઓન ેયાદ અપાવવામા ંઆવે છે કે તબક્કો 2 હઠેળ, બધા ંરમતગમતના મેદાનો અને 

રમતન ેલગતા સાધનો, આઉટડોર રફટનેસ સાધનો અને પીવાના પાણીની મસસ્ટ્ટમ્સ રહેવાસીઓના આરોગ્ય અને સ રિાને સંરિણ આપવા બંધ 

રહે છે. 

 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Physical%20Distancing.pdf
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
https://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Permission-to-Park.aspx


 

 

વ્યમક્તઓ વચચ ેશારીરરક અતંર જાળવવ  ં

રહેવાસીઓએ ઉનાળ  હવામાનનો આનંદ લેવા ઘરની બહાર જવાન ં ચાલ  રાખય ં છે ત્યારે, આ શહેર તઓેને શારીરરક અંતર જાળવવાન ં મહત્વ 

યાદ અપાવ ેછે. દરેક વ્યમક્તએ પોતાના સામામજક વત ષળ બહારની કોઇપણ વ્યમક્તથી 2.0 મીટરન  ંઅંતર અચૂક જાળવવ ં રહ્ ં. EMCPA હેઠળ 

દસથી વધાર ેલોકોએ ભગેા થવા પર પ્રમતબધં છે. 

દસથી વધાર ેલોકો ભેગા થવાન ં ક ેવ્યમક્તઓ વચચ ેશારીરરક અંતરના ઉપાયોન ં અન પાલન ન કરતા ધધંાઓની જાણ કરવા, રહવેાસીઓન ે311 

નંબર પર કૉલ કરવાન ં કહવેામાં આવે છે. 

COVID-19 સામ ેપ્રમતરિયા કરવા સમ દાયને સહાયરૂપ થવામાં સીટીના પ્રયત્નો પર વધ  મામહતી મેળવવા વેબસાઇટ 

જ ઓ, www.brampton.ca/COVID19 અથવા Twitter, Facebook અન ેInstagram પર @CityBrampton ન ેઅન સરો. આ 

શહેરના બાય-લૉઝ પર વધ  મામહતી મેળવવા વબેસાઇટ જ ઓ, www.brampton.ca. 
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મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://ontario.ca/socialcircles&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C52eb86419d0547e132e208d81d3e86b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637291501675531682&sdata=1FZB7Cg5lVi8qEVlVWD1hujTrqZNEfDI
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://letsconnect.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

