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મે
38મી વાર ષ્િક સ્પોર્ટષિ હૉલ ઑફ ફેમ ઇન્ડક્શન ટેરેમની 
(ટમાવેશ ટમારંભ)
મંગળવાર, મે 15, સાંજ ે6 કલાકે
રોઝ થિયેટર બ્ામ્પટન

જૂન
સસ્રગંફેસર
શુક્રવાર, જૂન 1 + 8, બ્પોરે 12 – 3 વાગયા સુધી
નાઇટ્સબ્ીજ + ફલાવર સીટી સીનનયસ્સ સનેટસ્સ
્રપોરવસ્ટયલ ઇલેક્શન (્રાંતીય ચૂંરણી)
ગુરુવાર, જૂન 7
ટેલી-બ્ામ્ રન (CeleBrampton)
શનનવાર, જૂન 9
ડાઉનટાઉન બ્ામ્પટન
બ્પોરે 12 − રાત્ે 10 વાગયા સુધી 
ડાઉનરાઉન ફામષિટષિ માકકેર 
દર શનનવારે, જૂન 16 િી સપે્મબર 1 સુધી
સવારે 7 – બ્પોરે 1 વાગયા સુધી
માઉ્ર પલીઝ્ર રવલેજ માકકેર 
દર ગુરુવારે, જૂન 21 િી ઓક્ોબર 4 સુધી
બ્પોરે 4 − રાત્ે 8 વાગયા સુધી

જુલાઇ
કેનેડા દિવટ ઉજવણી
રનવવાર, જુલાઇ 1
બ્પોરે 12 − રાત્ે 10 વાગયા સુધી
ચિગંકુસી ્પાક્સ  (Chinguacousy Park)

ઓગસટ
ટીનનયટષિ ઓ્ન હાઉટ
સોમવાર, ઓગસટ 13, બ્પોરે 12 – 3 વાગયા સુધી
ફલાવર સીટી સીનનયસ્સ રરક્ક્રએશન સનેટર

સપે્મબર
હાવકેસર માકકેર 
દર શનનવારે, સપે્મબર 8 િી નવેમબર 3 સુધી 
રોઝલી ્પાક્સ
સવારે 8 – બ્પોરે 1 વાગયા સુધી

ઓક્ોબર
મયયુનનસટ્લ ઇલેક્શન (નગર્ાલલકા ચૂંરણી)
સોમવાર, ઓક્ોબર 22 
બહુનવધ સ્થળોએ 

ગયુર્રીત રિલલપોન 
સીટી કાઉનનસલર 

વોડ્સ  9 અને 10

જેહ્ન સ્રપોવીરી 
રીજીયનલ કાઉનનસલર 
વોડ્સ  9 અને 10

થપ્રય વોડ્સ  9 અને 10 રહેવાસીઓ, હંુ બ્ામ્પટનને ‘ફ્ુિર રેડી’ (ભનવષય માટે તૈયાર) બનાવવામાં 
આ્પની અનવરત સહાયતા અને મદદ બદલ આ્પનો આભાર માનવા ઇચંુ છંુ!

તે ્પાડોશના, કે બહુ નવશાળ શહેરને આવરી લેતા મુદ્ાઓ હોય, જ્ારે રહેવાસીઓ સીધા ્પોતાના 
સીટી કાઉનનસલર સાિે કામ કરતા હોય – જમે કે તમે કયુું છે – આ્પણે આ્પણાં શહેર માટે શ્ેષ્ઠ 
્પરરણામો હાંસલ કરી શકીએ છીએ અને આ્પણને ્પોતાને અને આ્પણાં કુટંુબોને સફળતા મેળવવાની 
નસ્થનત અ્પાવી શકીએ છીએ.

મારી સફળ દરખાસતોમાં શહેરના અંદાજમાં 25,000 નોકરીઓ ઉમેરવી, ગેરમાગગે દોરતા ઘરે-ઘરે 
ફરીને વેિાણ કરતા સેલસ એજનટ્સને મનાઇ કરવા પ્રોનવનસને નવનંતી કરવી, તમામ રૅકોડ્સ  કરેલા 
મતો દર મહહને ઓનલાઇન ્પોસટ કરવાની ખાતરી કરવી, અિવા યુનનવચસ્સટીની બલૂ રરબન ્પૅનલને મે ં
આ્પેલો ફાળો જનેાિી રાયરસનને બ્ામ્પટનમાં લાવવામાં મદદ મળી - તમારો અવાજ સાંભળવામાં 
આવી રહ્ો છે.

વયોવૃદ્ો (સીનનયસ્સ) માટે માચસક ્પાસ $52 િી ઘટાડીન ે$26 કરવાનો મારો પ્રયત્ન મારા સાિીઓ 
દ્ારા સવીકારવામાં આવ્ો ન હોવા છતાં, હંુ ટા્નનઝટ (્પરરવહન) સૌને વધારે ્પરવડી શકે તેવું 
બનાવવાની રીતો શોધી કાઢવા કાઉનનસલ સાિે કામ કરવાનું િાલુ રાખીશ.

બ્ામ્પટનનું ઉચિ ચશક્ષણની ્પહોિંની તકો ઊભી કરવાનું િાલુ છે ત્ારે, તે ્પીલ મેમોરરયલ આસ્પાસ 
આરોગય અને જીવ નવજ્ાન કેનદ્ર ઊભું કરવાનો, આ્પણં સુદૃઢ ્પરરવહન તંત્ સુધારવાનો, અને 
પ્રોનવનસના નવા ‘નવીન શોધ કરતા કોરરડોર’ માટે સંશોધન કેનદ્ર બનાવવાનો હેતુ ધરાવે છે, આ્પણે 
આ્પણાં શહેરનો બાહ્ દેખાવ અને ક્દશા બદલીને એકસાિે વધારે હકારાત્મક બનાવી છે!

હંુ વધારે સારંુ બ્ામ્પટન બનાવવાનો આ પ્રવાસ તમારી સાિે િાલુ રાખવા આશાવાદી છંુ.

સ્ેહાધીન,

સીટી કાઉનનસલર ગુરપ્રીત નધલલોન

સીટી કાઉનનસલર ગુરપ્રીત નધલલોનનો સંદેશ

બ્ામ્પટનના વોડ્સ  9 અને 10 નાં રહેવાસીઓ માટે ્પુષ્કળ સારા સમાિારો વડ ેતેનું રોમાંિક શહેર 
બનવાનું િાલુ રહ્ું છે!

નવી ખુલેલી નસપ્રગંડૅલ લાઇબ્ેરી, નવો મેમોરરયલ ્પાક્સ , નવી આગામી યુનનવચસ્સટી, સમગ્ર શહેરમાં 
રસતાના સુધારાઓ અને જલદી આવવાના ગૉર મૅડોસ કમયુનનટી સેનટર સાિે, બ્ામ્પટન નવકસીને 
આબાદ િઇ રહ્ું છે.

આ્પણી આસ્પાસ ઘણાં બધાં હકારાત્મક ફેરફારો િઇ રહ્ાં છે – “ડાઉનટાઉન રરઇમેજીન્ડ” 
ઐનતહાચસક “ફૉર (િાર) કોન્સસ્સ આસ્પાસ બહુ રસ ્પમાડતું અને સુંદર સટી્ટસૅ્્પ ઊભું કરશે, જ ે
વટેમાગુ્સઓ, સાયકથલસટ્સ અને મોટરરસટ્સ માટે સાવ્સજનનક પ્રદેશને વધારે સુરક્ક્ષત અને નસ્થર 
રાખવા ્પરરવત્સન કરશે. આ વસંતમાં બેસાડવામાં આવી રહેલો નવો સામુદાનયક બગીિો જેવા 
સૅસ્વીસેનટેનનયલ ્પાક્સમાં ગમે ત્ારે િાલ્ા આવો. 

શહેરનો કલિર માસટર પલાન (સંસ્કૃ નત મુખય યોજના) – બ્ામ્પટનમાં નગર્પાથલકા સાંસ્કૃ નતક સેવાઓ 
અને રોકાણોના નવકાસ અને અમલીકરણ માટે એક લાંબા-ગાળાની માગ્સદચશ્સકા. હાલમાં જહેર 
વિનબદ્તા કાય્સક્રમમાં, એક ડા્ફ્ટ (કાિો મુસદ્ો) અને અંનતમ યોજના આ જૂન સુધીમાં ્પૂરી િશે.

હંુ તમને સેવા આ્પવાનું િાલુ રાખવા અને શહેરની પ્રગનત અને નવકાસ િાલુ રાખવા સાિે મળીને કામ 
કરવા આશાવાદી છંુ. હંુ વધારાની કોઇ માહહતી કે ્પૂછ્પરછો માટે મારી ઓક્ફસનો સં્પક્સ  કરવા તમને 
આવકારંુ છંુ.

સ્ેહાધીન,

રીજીયનલ કાઉનનસલર જેહ્ન સપ્રોવીરી

રીજીયનલ કાઉનનસલર જેહ્ન સપ્રોવીરીનો સંદેશ

જેહ્ન સ્રપોવીરી 
905.874.2610 
john.sprovieri@brampton.ca

વોડ્સ  9 અને 10 મતદાન મિકના સહાયકો:
રૂન્િંર કૌર 
905.874.2635 
rupinder.kaur@brampton.ca

ગયુર્રીત રિલલપોન 
905.874.2609 
gurpreet.dhillon@brampton.ca

અનહિજીત (જીત) ગરેવાલ 
905.874.5948 
anahadjeet.garewal@brampton.ca

 @COB_Wards9and10

શું િવ�ોિરયા ડે, કૅનેદા ડે, િદવાળી અને નવા વષ� 
માટે ફટાકડા ફોડશો? સરુ�ાનાં સચૂનો:

ફ� ટંૂકા-અંતરના ફટાકડા જ ેફોડતાં 3 મીટર (10 ફુટ) કરતા 
ઓછા અંતરનો �વાસ કરી શકે તેને જ મંજૂરી છે. ઉદાહરણોમાં 
સામેલ છે કોઠી, હાથ ચકરડી, ભોયં ચકરડી, તારામંડળો. 
બી� ફટાકડા �ા�પટનમાં �િતબંિધત છે, અને કોઇ પણ 
ફટાકડા ફુટપાથ પર, શાળાઓમાં, બગીચાઓમાં અથવા અ�ય 
સાવ�જિનક િમલકતોમાં ફોડવાની મંજૂરી નથી.

પાણીથી ભરેલું પા� અથવા પાણી ભરેલી 
હોઝપાઇપ ફટાકડા ઓલવવા માટે તૈયાર 
રાખશો.

�ારેય ફટાકડા હાથમાં ચેતવવા કે પકડવા 
નહી,ં િસવાય કે તારામડળ જ ે�પાક�લર તરીકે 
ઓળખાય છે.

�પાક�લરનો ઉપયોગ કયા� પછી તેને પાણી 
ભરેલા પા�માં મુકો જેથી િનકાલ કરતા પહેલા 
તે પૂણ� રીતે ઠંડો પડી �ય.

મેયરનો સંદેશ
આ્પણાં શહેરે અનુભવેલી િોતરફ નવસ્ોટક વૃનદ્ને વાિા આ્પવા ઍલામ્સ વગાડવાના અમારા 
શ્ેષ્ઠ પ્રયત્નો કરવા છતાં, દુભા્સગયવશ, તેનો સુમેળ આ્પણી આરોગય સંભાળ માળખાકીય 
સગવડોમાં વૃનદ્ િવા સાિે િયો નિી. આ નવતેલા વર્ગે આ્પણાંમાંિી ઘણાંએ બ્ામ્પટન ચસનવક 
હોનસ્પટલમાં લોકોની ભીડ કાં તો જતે જેઇ અિવા તો તેના નવશે વાંચું હશે.

નવેમબરમાં મે ં્પીલ મેમોરરયલ હોસ્પટલમાં કામકાજના કલાકો વધારવા, ફેઝ 2 ઇમારત 
તાતકાથલક શરૂ કરવા અને ત્ીજી હોનસ્પટલ માટેની જરૂરરયાત અંગે પ્રોનવનસને વકાલત કરી હતી.  
્પત્ લખયાના ટંૂક સમયમાં હેલિ થમનનસટરે બ્ામ્પટન ચસનવક માટે વધારાની બેડ્સની ઘોર્ણા કરી 
અને ્પીલ મેમોરરયલ સેનટરના ફેઝ 2 માટે સહાયતાનું વિન આપયું હતું.

અમે આ ઘોર્ણાને આવકારીએ છીએ ્પરંતુ ઘણં કામ કરવાનું રહે છે - વર્્સ 2041 સુધીમાં 
આ્પણાં શહેરમાં લગભગ 1 થમથલયનની વસતી હશે. કાઉનનસલે હવે બ્ામ્પટનના ્પક્ચિમી ભાગમાં આ્પણી ભાનવ ત્ીજી હોનસ્પટલ 
માટે આ્પણને જરૂરી 45-50 એકર જગયા ઓળખવા, સુરક્ક્ષત કરવા અને ઝોન બનાવવા જરૂરી આયોજનની ્પહેલ કરી છે. આ્પણને 
ઓનટેરરયો ગવમગેનટ બ્ામ્પટનની ભાનવ આરોગય સંભાળ (હેલિ કૅર) માટે આયોજન અને ભંડોળ જલદી આ્પે તેવી જરૂર છે.

 
થલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 

   ્રપોરવસ્ટયલ ઇલેક્શનની વકાલત 
પ્રોનવનનસયલ ઇલેક્શન િતા ્પહેલાં, બ્ામ્પટન મહતવના નવકાસની અગ્રતાઓ માટે વકાલત કરશે: માળખાકીય સગવડ (ટા્નનઝટ 
સેવા; રરવર વૉક પ્રોજકે્માં વધારો કરવો); ચશક્ષણ, ઉતકકૃષ્ટતા અને નવીન શોધ; આરોગય સેવા સંબંનધત ભાગીદારીઓ 
(હોનસ્પટલોમાં રોકાણ); અને શાસન (રીજીયન ઓફ ્પીલમાં પ્રનતનનનધતવ વધારવું) સહહત. વેબસાઇટ જુઓ www.
brampton.ca

શું આ ઉનાળામાં �ૃહ સુધાર પિરયોજના 
લાન કરો છો? શું તમને ઝોિનગં અથવા િબિ ંગ પરમીટ િવશે ��ો છે? શું 
તમારી �ૃહ પિરયોજનામાં પરમીટની જ�ર પડશે? 905.874.2401 પર સીટી િબિ ંગ િડિવઝનનો સંપક�  કરો અથવા 
building.inquiries@brampton.ca  ને ઇમેલ કરો. તેઓ તમને ન�ર પાયે શ�આત કરવામાં મદદ કરશે.

�ૃહ સધુાર પિરયોજનાઓ

તારીખપો બિલાવાને અિીન છે



નવીન શોધ માટે 
નવી યુનનવચસ્સટી  
અને સનેટર 

ઇનોવેશન હબ, કોલાબોરેહટવ સ્પેસ, અને નવી સેનટલ્ લાઇબ્ેરીની સાિે – રાયરસન યુનનવચસ્સટી અને 
શેરરડન કોલેજને ડાઉનટાઉન બ્ામ્પટનમાં લાવવાનો રોમાંિક પ્રોજકે્ િાલુ છે. 

ઓનટેરરયો પ્રોનવનસે હજુ ્પણ ઔ્પિારરક ઘોર્ણા કરવાની બાકી છે – ્પરંતુ અમે િોક્કસ જણીએ 
છીએ કે આ એડવાનસડ ટેકનોલોજી પ્રોગ્રાથમગં સાિેનું યુનનવચસ્સટી કેમ્પસ હશે, જ ેધંધા સાિે નક્કર 
જેડાણો કરવાની સાિે, અનુભવલક્ષી ચશક્ષણ ્પર ધયાન કેચનદ્રત કરશે. 

રરવરસટોનનું ભનવષય
રરવરસટોન ગોલફ કલબ આ શહેરનું સૌિી નવું કમયુનનટી સેનટર બને તે માટે તેનું નવીનીકરણ કામ 
કરવામાં આવી રહ્ું છે. આ સગવડમાં ક્ફટનેસ સેનટર, મલ્ી-્પર્પઝ રૂમો, અને સોલ્વોટર ્પૂલ રહેશે. 
તમામ ઉંમરના રહેવાસીઓને કેનદ્રનો આનંદ લેવા આવકારવામાં આવશે ત્ારે, વરરષ્ઠ લોકો માટેના 
કાય્સક્રમો ્પર ભાર મૂકવાિી બ્ામ્પટનની ્પૂવ્સ બાજુએ વયોવૃદ્ લોકોની વસતીને ટેકો આ્પવામાં મદદ 
મળશે. 

આ કમયુનનટી સેનટરનો ઉમેરો કરવાિી મનોરંજન સેવાઓ સુધીની ્પહોિં સુધરશે અને સ્થાનનક 
રહેવાસીઓ માટે આરોગયપ્રદ, સક્ક્રય જીવનશૈલીને ટેકો મળશે. નવી સગવડ જહેર જનતા માટે વર્્સ 
2019 ની વસંતઋતુમાં ખુલલી મૂકવામાં આવે તેવી અ્પેક્ષા રાખવામાં આવે છે. વધુ માહહતી અને પ્રોજકે્ 
સંબંનધત અદ્યતન માહહતી માટે, વેબસાઇટ જુઓઃ www.brampton.ca/riverstone

બ્ામ્પટન લાઇબ્ેરીની નવીનક્કોર શાખા ઔ્પિારરક રીતે આ વર્ગે ખુલી અને તે 
સમુદાયમાં ્પહેલેિી સફળ રહી છે. બ્ામલી રોડ અને સેન્ડલવૂડ ્પાક્સવૅના ખૂણે 
નસ્થત નસપ્રગંડૅલ શાખા, અદ્તુ નવી સગવડ છે જ ેજહેર ્પુસતકાલય સ્થળની જૂની 
માનયતાઓ ધોઇ નાખીને જેડાણોને પ્રેરવા ગ્રાહક સેવાનું રોમાંિક નવું સતર અને 
અનુભવો જહેર કરે છે. આ ્પુસતકાલય નયુ કોમાગાટા મારૂ ્પાક્સમાં મુખય સ્થળ છે, 
જ ેઆ વસંતઋતુમાં ખુલી રહ્ું છે અને સપલેશ ્પૅડ, રમતનું મેદાન, ગઝેબો અને 
ચિતંન-ધયાન ધરવા કનટેમપલેશન ગાડ્સ ન જેવી લાક્ષણણકતાઓ ધરાવે છે. 

નસપ્રગંડૅલ લાઇબ્ેરી અને કોમાગાટા  
મારૂ ્પાક્સ

રસતા ્ર ફરટબંિી કરવી
અત્ારે વસંતઋતુ છે, અને શહેરના કમ્સિારીઓએ સમગ્ર બ્ામ્પટનમાં રસતાની સ્પાટીઓ ્પુનઃસરખી 
કરવી, િાર રસતા ્પર સુધારાઓ, બ્ીજ ્પુનસ્થા્સ્પન, વટેમાગુ્સઓ માટે સાઇડવૉક બાંધકામ, અને સટી્ટ 
લાઇટો અને ટા્ક્ફક ચસગ્નલો અ્પગ્રેડ્સ સહહત રસતાને સંબંનધત સમારકામો શરૂ કયા્સ છે. 

રસતા બાંધકામ પ્રોજક્ે્સની સં્પૂણ્સ યાદી માટે, ન્પગંસટી્ટ એપપલકેશન ડાઉનલોડ કરો અિવા વેબસાઇટ 
જુઓ, www.brampton.ca/roadworks

એર્પોટ્સ  રોડ સનવ્સસ અ્પડટે
બ્ામ્પટન ટા્નનઝટનો ફરી નવકાસ િઇ રહ્ો છે! ્પાનખર ઋતુ 2018 માં – 505 ઝુમ 
બોવેઇડ્સ  ્પોતાની એર્પોટ્સ  રોડ આગળની સેવા માલ્ન GO સટેશન સુધી નવસતારશે, નવા 
સટોપસ અને ્પાડોશને સેવા આ્પીને, અને શહેરના રહેવાસીઓ માટે વધારે ઝડ્પી, વધારે 
સરળ અને બહુ અનુકૂળ ટા્નનઝટ જેડાણો ્પૂરા ્પાડીને.

બ્ામ્પટન ટા્નનઝટ અને ઝુમ નવશે વધુ માહહતી મેળવવા, વેબસાઇટ જુઓ  
www.bramptontransit.com

2018  
મયયુનનસટ્લ ઇલેક્શન 
(નગર્ાલલકા ચૂંરણી)
ઓક્ોબર 22 મયુનનચસ્પલ ઇલેક્શનનો ક્દવસ છે 
અને અમે તેને તમારા માટે મતદાન કરવા વધારે 
સરળ બનાવી રહ્ાં છીએ! મતદાનના ક્દવસે, તમે 
તમારા વોડ્સ માં કોઇ્પણ મતદાન સ્થળે મત આ્પી 

શકો છો. 

તેમજ નપોિંી લેશપો:
• વધારે તારીખો અને સ્થળો ઉ્પલબધ િવાની સાિે, આગોતરંુ મતદાન ઓક્ોબરની શરૂઆતમાં િશે.  
• મતદાન કરવાના હેતુસર, તમારંુ નામ મતદાર યાદીમાં અિૂક હોવું રહ્ું – શું તમે યાદી ્પર છો કે કેમ 

તે ત્પાસવાની રીત નવશે વધુ માહહતી મેળવવા અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો. 
• જે તમે મતદાન સ્થળે હાજર ના રહી શકો તો પ્રોક્ી (અનધકાર્પત્િી) મતદાન એક નવકલ્પ રહે છે. 

તમારા પ્રોક્ી તરીકે બીજ કોઇ મતદાતાને નનધા્સરરત કરવા પ્રોક્ી ફોમ્સ ભરો. ફોમસ્સ અિૂક્પણે સીટી 
હોલમાં રૂબરૂમાં રજૂ કરવા રહ્ા.    

• આ િૂંટણીમાં નવું: તમે મેયર, કાઉનનસલસ્સ અને સૂ્લ બોડ્સ  ટસ્ટીની સાિે સાિે રીજીયન ઓફ ્પીલના 
િેરમેન માટે ્પણ મતદાન કરશો.   

મહતવની િૂંટણીલક્ષી અદ્યતન માહહતી માટે વેબસાઇટ www.brampton.ca/bramptonvotes 

િોક્કસ્પણે જેશો, અને તમારી નનશાની છોડવાનું ભૂલતા નહી!ં

શું મહેમાનોને સટી્ટમાં ્પાક્કુંગની જરૂર છે?
ત્ણ કલાક કરતા વધારે અિવા સવારે 2 િી 6 વાગયા વચિેના સમયમાં સટી્ટ ્પર ્પાક્કુંગ કરવા, એક મફત 
્પાક્કુંગ ્પરમીટ મેળવવા 311 નંબર ્પર ફોન કરો અિવા વેબસાઇટ www.brampton.ca જુઓ. આ 
શહેર દર વર્ગે લાઇસનસ પલેટ દીઠ, રાતભર અને ત્ણ કલાકના મહત્તમ નનયંત્ણો માટે, 14 ક્દવસ સુધી 
્પાક્કુંગ જગયાની છૂટ આ્પે છે. આ શહેર તમામ રહેવાસીઓની સુરક્ષાનું સંરક્ષણ કરવા ્પાક્કુંગ નનયંત્ણો 
લાગુ કરે છે. આનું કારણ એ છે કે ગેરકાયદેસર ્પાક્કુંગ વટેમાગુ્સઓ અને વાહનો, બંને માટે સુરક્ષા 
જેખમો ઊભા કરી શકે છે. ્પાક્કુંગ નવિારણાઓને લગતી વધુ માહહતી માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.
brampton.ca/bylaws

બ્ામ્પટન નવશાળ નવનવધતાસભર સમર કેમપસનું આયોજન કરે છે, જ ે4 િી 17 
વર્્સની ઉંમરના માટે આનંદ, સક્ક્રય અને શૈક્ષણણક નવકલ્પો ્પૂરા ્પાડ ેછે. કાય્સક્રમોની 
યાદી વસંત અને ઉનાળો 2018 રરક્ક્રએશન ગાઇડમાં આ્પેલી છે. તમારી નકલ કોઇ 
મનોરંજન કેનદ્ર ્પરિી મેળવો અિવા ઓનલાઇન વેબસાઇટ જુઓ,  
www.brampton.ca/recreation  

બ્ામ્પટન મુલાકાતી માગ્સદચશ્સકા હવે ઉ્પલબધ છે! 
આ ઉચિતમ અ્પેક્ક્ષત માગ્સદચશ્સકા મુલાકાતીઓ અને રહેવાસીઓ એમ બંને માટે શહેર દ્ારા 
અ્પાતી તમામ ઓફરો શોધી કાઢવા ઘણાં બધાં નવકલ્પો ્પૂરા ્પાડ ેછે. કાગળની નકલમાં ઉ્પલબધ, 
આ માગ્સદચશ્સકા સમગ્ર GTA અને તદઉ્પરાંત નવનવધ ્પય્સટન નવરામ સ્થળો, બ્ામ્પટન ્પય્સટન સ્થળો, 
નગર્પાથલકા સગવડો તેમજ ઓનલાઇન વેબસાઇટ www.brampton.ca ્પર જેઇ શકાય છે. 

આ માગ્સદચશ્સકામાં ખાદ્યપ્રેમીિી માંડીને િલચિત્ ભક્ો અને કળા પ્રેમીઓ અને ઇનતહાસ ઉતસાહીઓ 
જેવી દરેક વ્નક્ માટે કંઇક નક્કર જેવા મળે છે. તેમાં આ્પણાં મહાન અને વૈનવધયસભર શહેરમાં 
યોજતી પ્રવૃચત્તઓ માટે રમતો અને રોમાંિ શોધતા લોકો માટે ્પણ માહહતી આ્પેલી છે.

 તૈયાર રહપો   
કટોકટીમાં, તમને તમારંુ ઘર ખાલી કરવાનું અિવા તમને લંબાવેલા સમયગાળા માટે તમારા ઘરમાં જ 
રહેવાનું કહેવામાં આવે તેવું બની શકે. આ સંજેગોમાં, તમને કટોકટીમાં સુસજજ રાખતી ક્કટની જરૂર 
્પડશે જ ેતમને અને તમારા કુટંુબને ઓછામાં ઓછાં 72 કલાક માટે આત્મનનભ્સર રહેવા ્પૂરતો ્પુરવઠો 
્પૂરો ્પાડ ેછે. મહતવની વાત ક્કટને સહેલાઇિી ્પહોિંી શકાય તેવી જગયાએ, બૅક્પૅકમાં કે વહીલસવાળી 
સુટકેસમાં રાખવાની છે. વેબસાઇટ www.brampton.ca જેઇને ઇમરજનસી ક્કટમાં ્પૅક કરવાની 
વસતુઓની યાદી ધયાનમાં લો. 

• તમારી થમલકતમાંના વૃક્ષો અને  
 વાડનો વધારે ્પડતો ફેલાવો ટાળવા  
 તેને સુવ્વનસ્થત રાખવા જેઇએ
• તમારંુ ઘાસ 20 સે.મી.  
 (8 ઇંિ) કે વધારે ટંૂકંુ રાખો
• તમારી થમલકતમાંિી ભરાયેલું  
 ્પાણી કાઢી નાખો (જ ે 

 ઘણી વાર વૅડડંગ ્પૂલસ, ડોલ,  
 વગેરેમાં ભરાઇ રહે છે.) 
• ક્ષનતગ્રસત કે આંચશક કાય્સરત  
 વસતુઓ કે કિરો તમારી  
 થમલકતમાં સંઘરશો નહી ં

વેબસાઇટ જુઓ, 
www.brampton.ca/bylaws 

સારા ્પડોશી બનો, તમારી થમલકત જળવો

નવા આગંતુકો માટે બસ પ્રવાસ
નવા બ્ામ્પટન રહેવાસીઓને શહેરની સગવડો, સેવાઓ અને ઇનતહાસ નવશે વધુ જણવા આ 
ઉનાળામાં કુટંુબને આવકારતા બસ પ્રવાસમાં મફતમાં જેડાવા માટે નનમંનત્ત કરવામાં આવે છે. 
ત્ણ-કલાકના પ્રવાસ દરથમયાન, સહભાગીઓ મનોરંજનની તકો શોધવા, બ્ામ્પટન ્પુસતકાલય 
શાખામાં ઉ્પલબધ ઘણાં સંસાધનો શોધવા સામુદાનયક કેનદ્રની મુલાકાત લેશે, અને શહેરનો 
્પરરવહન નક્શો, PRESTO ભાડંુ કાડ્સ્સ અને ઘણી બાબતો જણવા બ્ામ્પટન ટા્નનઝટ બસમાં 
સવારી કરશે.
આ પ્રવાસો શૈક્ષણણક અને મોજમય રાખવા રસતામાં ઉખાણાઓ અને ઇનામોની સાિે 
માહહતીપ્રદ અને મનોરંજનિી ભર્પૂર હોય છે. વધુ માહહતી મેળવવા, બ્ામ્પટન લાઇબ્ેરીનો સં્પક્સ  
905.793.4636 નંબર ્પર કરો, અિવા કોઇ બ્ામ્પટન ્પુસતકાલયની શાખાની મુલાકાત લો.


