
 
 

 

 

મે 14, 2018 

 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટનમાાં વિક્ટોરિયા ડ ે2018 

 
બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરિયો – બ્રામ્પટન સીટી હૉલ, વિક્ટોરિયા ડે માટે સોમિાિ, મે 21 નાાં િોજ બાંધ િહેશે. આ રિિસે શહેિની સાંખ્યાબાંધ સિેાઓ 

અનપુલબ્ધ િહેશ ેઅથિા સિેા સ્તિોમાાં ઘટાડા સાથે કાયયિત િહેશે. િહેિાસીઓ આ સમય િિવમયાન રૂબરૂમાાં મેિેજ લાયસન્સીસ મેળિિા, 

પિમીટ્સ મેળિિા અિજી કિી શકશ ેનવહ અથિા િાંડ ભિી શકશે નહીં. ઓનલાઇન વિકલ્પો માટ ેકપૃા કિી િેબસાઇટ જુઓ 

www.brampton.ca. 

 

સાંખ્યાબાંધ સિેાઓ િાબેતા મજુબ કાયયિત િહિેાનુાં ચાલુ િહેશે, જેમાાં સામેલ છેેઃ ફાયિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્િયસીસ (અવનનશમન અને કટોકટી 

સેિાઓ) અન ેબાય-લૉ એન્ફોસયમને્ટ. સીટી ઓફ બ્રામ્પટનની સેિામાાં તમામ ફેિફાિો અન ેસિેા બાંધ િહેિાને લગતી િધ ુમાવહતી માટે, કૃપા કિી 

311 નાંબિ પિ ફોન કૉલ કિો અથિા િેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca. 

 

ટ્રાવન્િટ સિેાઓ 

વિક્ટોરિયા ડે અઠિારડક િજાઓ માટે બ્રામ્પટન ટ્રાવન્િટનુાં સમયપત્રક આ પ્રમાણ ેિહેશે: 

 શુક્રિાિ, મે 18: અઠિારડક કામકાજના રિિસની વનયવમત સેિા 

 શવનિાિ, મે 19: શવનિાિની વનયવમત સિેા 

 િવિિાિ, મ ે20: િવિિાિ/િજાના રિિસની સિેા 

 સોમિાિ, મ ે21: િવિિાિ/િજાના રિિસની સિેા 

 

ટ્રાવન્િટ સ્ટોસય વિક્ટોરિયા ડે માટ ેમે 21 નાાં િોજ બાંધ િહેશે.  

 

માગય અને સમયપત્રક (રૂટ અને સ્કડે્યુલ) માવહતી માટ,ે 905.874.2999 નાંબિ પિ ફોન કિો અથિા િેબસાઇટ 

www.bramptontransit.com જુઓ અને રિયલ-ટાઇમ (િાસ્તવિક સમયે) આગામી બસ માવહતી મેળિિા નેક્ષ્ટ િાઇડ (Next Ride) નો 

ઉપયોગ કિો. સ્માટયફોન કે અન્ય મોબાઇલ રડિાઇસ માિફત ેિેબસાઇટ nextride.brampton.ca પિ હાલની (ઓન ધ ગો) નેક્ષ્ટ બસ 

માવહતી જુઓ. 

 

મનોિાંજન 

મોટા ભાગની મનોિાંજન સગિડો વિક્ટોરિયા ડે અઠિારડક િજાઓ િિવમયાન ખુલ્લી િહે છે. કપૃા કિી તમાિા સ્થાવનક મનોિાંજન કેન્રન ેફોન કૉલ 

કિો, 311 નાંબિ પિ કૉલ કિો અથિા િેબસાઇટ www.brampton.ca જોઇને કાયયક્રમનુાં સમયપત્રક પાકુાં કિો. 

 

આતશબાજી સિુક્ષા 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન દ્િાિા આયોજીત આતશબાજી પ્રિશયન વિક્ટોરિયા ડે પિ કિિામાાં આિતુાં નથી. 

 

ગયા િર્ષ,ે ફટાકડાાં વિક્રેતાઓન ેિેચાણ કિિાની પિિાનગી આપિામાાં આિે તે પહેલાાં બ્રામ્પટન ેતેઓ માટે િાર્ર્ષયક અવનિાયય અભ્યાસક્રમ શરૂ કયો. 

વિક્ટોરિયા ડે માટે બ્રામ્પટનમાાં ફટાકડાાં િેચિાનો પિિાનો ધિાિતા વિક્રેતાઓની યાિી શહેિની િેબસાઇટ પિ પોસ્ટ કિિામાાં આિશ.ે 

 

વિક્ટોરિયા ડે િર્ષયમાાં ચાિ માંજૂિ કિલેા રિિસોમાાંથી એક છે જ્યાિે ટૂાંકા-અાંતિના ફટાકડાઓ ફોડિાની છૂટ ખાનગી વમલકતન ેઆપિામાાં આિે છે, 

જેમાાં તેઓને પિમીટ લેિાની જરૂિ પડતી નથી. ટૂાંકા-અાંતિના ફટાકડાઓ એ હોય છે જે ત્રણ મીટિ (10 ફૂટ) કિતા ઓછુાં અાંતિ કાપતા હોય 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/


 

 

જ્યાિે તે ફોડિામાાં આિ ે(િા.ત. ફાઉન્ટેઇન્સ, વ્હીલ્સ, ગ્રાઉન્ડ વસ્પનસય, સ્પાકયલસય). િોકેટ જેિા અન્ય તમામ ફટાકડાાંની બ્રામ્પટનમાાં મનાઇ 

ફિિામાાં આિેલી છે. આ શહેિ િહિેાસીઓને યાિ અપાિ ેછે ક ેફટાકડાઓ ફોડિાની છૂટ સ્ટ્રીટ પિ, સાઇડિૉક્સ પિ, શહેિના પાક્સય કે 

મ્યુવનવસપલ અથિા સ્કૂલ વમલકતોમાાં આપિામાાં આિતી નથી. 

 

તમાિી વમલકતમાાં ટૂાંકા-અાંતિના ફટાકડાઓન ેઉપયોગમાાં લેતી િખત,ે તમાિે આ સુિક્ષા સાિચેતીઓ અચૂક અનુસિિી િહી: 

 તમાિી પાસ ેફટાકડાાં હોલિિા પાણી ભિેલુાં પાત્ર અથિા પાણી ભિલેી હોિ લાઇન અચૂક ઉપલબ્ધ હોિી િહી 

 તમાિે સ્પાકયલિ (તાિામાંડળ) વસિાય કોઇ ફટાકડા તમાિા હાથમાાં અચકૂ ક્યાિેય ફોડિા કે પકડી િાખિા ન જ જોઇએ 

 સ્પાકયલસયનો ઉપયોગ કયાય પછી, તનેો વનકાલ કિતા પહેલાાં તનેે પૂિપેૂિા ઠાંડા પાડિા પાણીના પાત્રમાાં િાખો 

 તમામ ફટાકડાઓનો વનકાલ કિતા પહેલાાં તનેે પૂિપેૂિા ઠાંડા થિા િો 

 

બ્રામ્પટન પસુ્તકાલય 

બ્રામ્પટનની તમામ પુસ્તકાલય શાખાઓ (વસવિક સને્ટિમાાં ચચાંગકુસી, સીરિલ ક્લાકય, ફૉિ કોનયસય, ગૉિ મૅડોસ, માઉન્ટ પ્લેિન્ટ વિલેજ, અન ે

સાઉથ ફ્લેચસય) વિક્ટોરિયા ડે પિ બાંધ િહેશે. 

 

િધ ુમાવહતી મેળિિા, 905.793.4636 અથિા 311 નાંબિ પિ ફોન કૉલ કિો, અથિા િબેસાઇટ જુઓ www.bramptonlibrary.ca 
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મીરડયા સાંપકય (MEDIA CONTACT) 

નાટાલી સ્ટોગરડલ (Natalie Stogdill) 

મીરડયા કોર્ડયનેટિ (Media Coordinator) 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન (City of Brampton) 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4
http://www.bramptonlibrary.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

