
 
 

 

 

ઓગસ્ટ 27, 2018  

 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટનમાાં લબેર ડ ે2018 
 

બ્રામ્પટન સીટી હૉલ સોમવાર, સપ્ટેમ્બર 3 નાાં રોજ લેબર ડે માટ ેબાંધ રહેશે. સાંખ્યાબાંધ શહેરી સેવાઓ અનુપ્લબ્ધ રહેશે અથવા ઘટાડલેા સેવા 

સ્તરો સાથ ેકાયયરત રહેશ.ે રહવેાસીઓ આ સમય દરમમયાન રૂબરૂમાાં મેરેજ લાયસન્સીસ મેળવવા અરજી કરી શકશ ેનમહ, પાર્કિંગ દાંડ ચકૂવી શકશે 

નમહ, અથવા પરમીટ્સ મેળવવા અરજી કરી શકશે નહીં. ઓનલાઇન મવકલ્પો માટે કપૃા કરી વેબસાઇટ જુઓ, brampton.ca 

 

સાંખ્યાબાંધ સવેાઓ રાબેતા મજુબ ચાલુ રહેશે, જેમાાં સામેલ છે: ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વયસીસ (અમનનશમન અને કટોકટી સવેાઓ) અને 

બાય-લૉ એન્ફોસયમને્ટ (મનયમોની અમલ-બજવણી). સીટી ઓફ બ્રામ્પટનની સવેાઓમાાં ફેરફારો અન ેસેવા બાંધ રહેવાન ેસાંબાંમધત વધ ુમામહતી 

માટ,ે કપૃા કરી 311 નાંબર પર ફોન કરો અથવા વેબસાઇટ જુઓ, brampton.ca 

 

બ્રામ્પટન ટ્રામન્િટ લબેર ડ ેઅઠવાડડક રજાઓનુાં સમયપત્રક: 

• શુક્રવાર, ઓગસ્ટ 31: અઠવાડડક ડદવસની મનયમમત સવેા 

• શમનવાર, સપ્ટેમ્બર 1: શમનવારની મનયમમત સવેા 

• રમવવાર, સપ્ટેમ્બર 2: રમવવાર/જાહેર રજાની મનયમમત સવેા 

• સોમવાર, સપ્ટેમ્બર 3: રમવવાર/જાહેર રજાની સવેા 

 

ટ્રામન્િટ સ્ટોસય સોમવાર, સપ્ટમે્બર 3 નાાં રોજ બાંધ રહેશે. 

 

માગય અને સમયપત્રક મામહતી માટ,ે 905.874.2999 નાંબર પર ફોન કૉલ કરો અથવા વેબસાઇટ bramptontransit.com જુઓ અથવા 

ડરયલ-ટાઇમ (વાસ્તમવક સમયે) તમારા મોબાઇલ સાધન વડે બસ મામહતી મેળવવા વેબસાઇટ nextride.brampton.ca જુઓ. 

 

પાર્કસય (ઉદ્યાનો) અન ેડરડક્રએશન (મનોરાંજન)  

મોટા ભાગની મનોરાંજન સગવડો  મસમવક હોલીડ ેવીકએન્ડ દરમમયાન ખલુ્લી રહે છે. કૃપા કરી તમારા સ્થામનક મનોરાંજન કેન્રન ે(ડરડક્રએશન 

સેન્ટરને) ફોન કૉલ કરો, 311 નાંબર પર કૉલ કરો અથવા ઓનલાઇન વેબસાઇટ જોઇન ેકાયયક્રમનુાં સમયપત્રક પાકુાં કરો. કપૃા કરી નોંધી લેશો કે 

પ્રોફેસસય લૅક અન ેઅલડોરાડો પૂલમાાં સ્પ્રે પૅડ્સ, વૅડડાંગ પલૂ્સ અને સ્વીમમાંગનો આનાંદ માણવા લેબર ડે છેલ્લી અઠવાડડક રજાનો ડદવસ છે. 

  

આપણાાં શહેરની ડરડક્રએશન એડમમમનસ્ટ્રેશન ઓડફસ સોમવાર, સપ્ટેમ્બર 3 નાાં રોજ બાંધ રહેશે. 

 

આતશબાજી સરુક્ષા  

લેબર ડે પર સીટી ઓફ બ્રામ્પટન દ્વારા આતશબાજી કાયયક્રમનુાં આયોજન થતુાં નથી.  

લેબર ડે વર્યના ચારમાાંનો એક ડદવસ નથી જ્યારે સીટી ઓફ બ્રામ્પટનમાાં અાંગત આતશબાજીની છૂટ આપવામાાં આવતી હોય. વધ ુમામહતી માટે 

311 નાંબર પર કૉલ કરો અથવા વબેસાઇટ જુઓ, brampton.ca/bylaws 

 

બ્રામ્પટન લાઇબ્રરેી 

બ્રામ્પટનની તમામ પુસ્તકાલય શાખાઓ (મસમવક સને્ટરમાાં મચાંગકુસી, સીડરલ ર્કલાકય, ફૉર કોનયસય, ગૉર મૅડોસ, માઉન્ટ પ્લેિન્ટ મવલેજ, મસ્પ્રાંગડૅલ 

અન ેસાઉથ ફ્લેચસય) સપ્ટમે્બર 3 નાાં રોજ લેબર ડે પર બાંધ રહેશે. વધુ મામહતી માટ,ે 905.793.4636 અથવા 311 નાંબર પર કૉલ કરો 

અથવા વેબસાઇટ જુઓ, bramptonlibrary.ca 
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http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Pages/Forms_Applications.aspx
http://www.brampton.ca/
http://bramptontransit.com/
http://www.nextride.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Pages/Drop-In-Search.aspx?cat=12
http://www.brampton.ca/bylaws
http://www.bramptonlibrary.ca/


 

 

 
 


