
 
 

 

 

જુલાઇ 30, 2018 

 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટનમાાં સસસિક હોલીડ ે(નાગરિકો માટનેી જાહિે િજા)  

 

બ્રામ્પટન સીટી હૉલ સોમિાિ, ઓગસ્ટ 6 નાાં િોજ સસસિક હોલીડે દિસમયાન બાંધ િહેશે. શહેિની સાંખ્યાબાંધ સિેાઓ અનુપલબ્ધ િહેશે અથિા 

ઘટાડેલા સિેા સ્તિો સાથ ેકાયયિત િહેશ.ે િહેિાસીઓ આ સમય દિસમયાન રૂબરૂમાાં મેિેજ લાયસન્સીસ મેળિિા અિજી કિી શકશે નસહ, પાર્કિંગ 

દાંડ ચૂકિી શકશે નસહ, અથિા પિમીટ્સ મેળિિા અિજી કિી શકશ ેનહીં. ઓનલાઇન સિકલ્પો માટે કપૃા કિી િેબસાઇટ જુઓ, 

www.brampton.ca 

 

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

સેિાઓ) અન ેબાય-લૉ એન્ફોસયમને્ટ. બ્રામ્પટન શહેિ સેિામાાં તમામ ફેિફાિો અન ેસેિા બાંધ િહિેાને લગતી િધ ુમાસહતી માટ,ે કપૃા કિી 311 

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

 

બ્રામ્પટન ટ્રાસન્િટ જાહિે િજા અઠિારડક િજાનુાં સમયપત્રક (સસસિક હોલીડ ેિીકએન્ડ સ્કડે્યલુ):  

• શુક્રિાિ, ઓગસ્ટ 3: અઠિારડક રદિસની સનયસમત સિેા 

• શસનિાિ, ઓગસ્ટ 4: શસનિાિની સનયસમત સેિા 

• િસિિાિ, ઓગસ્ટ 5: િસિિાિની સનયસમત સિેા 

• સોમિાિ, ઓગસ્ટ 6: િસિિાિ/િજાના રદિસની સેિા 

 

ટ્રાસન્િટ સ્ટોસય સોમિાિ, ઓગસ્ટ 6 નાાં િોજ બાંધ િહેશે.  

 

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

www.bramptontransit.com જુઓ અથિા રિયલ-ટાઇમ (િાસ્તસિક સમયે) તમાિા મોબાઇલ સાધન િડ ેબસ માસહતી મેળિિા  

www.nextride.brampton.ca જુઓ. 

 

પાર્કસય (ઉદ્યાનો) અન ેરિરક્રએશન (મનોિાંજન)   

મોટા ભાગની મનોિાંજન સગિડો સસસિક હોલીડે િીકએન્ડ) દિસમયાન ખલુ્લી િહે છે. કૃપા કિી તમાિા સ્થાસનક મનોિાંજન કેન્રન ે(રિરક્રએશન 

સેન્ટિને) ફોન કૉલ કિો, 311 નાંબિ પિ કૉલ કિો અથિા િેબસાઇટ www.brampton.ca જોઇન ેકાયયક્રમનુાં સમયપત્રક પાકુાં કિો.  

 

આ શહેિની રિરક્રએશન એડસમસનસ્ટ્રેશન ઓરફસ સોમિાિ, ઓગસ્ટ 6 નાાં િોજ બાંધ િહેશે.  

 

બ્રામ્પટન લાઇબ્રિેી 

બ્રામ્પટનની તમામ પુસ્તકાલય શાખાઓ (સસસિક સને્ટિમાાં ચચાંગકુસી, સીરિલ ર્કલાકય, ફૉિ કોનયસય, ગૉિ મૅડોસ, માઉન્ટ પ્લેિન્ટ સિલેજ, ચસ્રાંગડેલ 

અન ેસાઉથ ફ્લેચસય) સોમિાિ, ઓગસ્ટ 6 નાાં િોજ બાંધ િહેશે. 

િધ ુમાસહતી મેળિિા, 905.793.4636 અથિા 311 નાંબિ પિ ફોન કૉલ કિો, અથિા િબેસાઇટ જુઓ www.bramptonlibrary.ca 

 

આતશબાજી સિુક્ષા  

નાગરિક જાહેિ િજા પિ સીટી ઓફ બ્રામ્પટન દ્િાિા આયોજીત આતશબાજી કિિામાાં આિતી નથી.  

આ શહેિની જાહેિ િજા િર્ય દિસમયાનના એ ચાિ રદિસો પૈકી એક નથી જ્યાિે સીટી ઓફ બ્રામ્પટનમાાં અાંગત આતશબાજી કિિાની છૂટ 

આપિામાાં આિતી હોય. િધ ુમાસહતી માટે, 311 નાંબિ પિ ફોન કિો અથિા િેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/bylaws 

http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Pages/Forms_Applications.aspx
http://www.brampton.ca/
http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/NextRide.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Pages/welcome.aspx
file:///C:/Users/JeMacKen/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.bramptonlibrary.ca
http://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Fireworks.aspx
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