
 
 

 

 

27 સપ્ટેમ્બર 2018  

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ખાત ેથૅંક્સગિવ િંિ 2018 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – બ્રૅમ્પટન સીટી હૉલ સોમ ાર, ઑક્ટોબર 8ના રોજ થૅંક્સગિવ િંિ ગનગમત્ત ેબિંધ રહેશે. સીટીની ઘણી બધી સે ાઓ ઉપ

લબ્ધ નહીં હશ ેઅથ ા ઘટાડેલા સ ેા સ્તર ેમળશે. આ સમય દરગમયાન નાિરરકો લગ્નના લાયસન્સની અરજી નહીં કરી શકશે, પાર્કિંિ ફી નહીં 

ભરી શકશે અથ ા જાત ેપરમીટ માટ ેઅરજી કરી શકશે નહીં. ઑનલાઇન પસિંદિીઓ માટે કૃપા કરી અહીં મુલાકાત લો 

www.brampton.ca 

 

ઘણી બધી સે ાઓ સામાન્યપણ ેચાલુ રહેશે જેમાિં સામેલ છે: આિ અન ેઅગગ્નશમન સે ાઓ અન ેબાય-લૉ અમલીકરણ. સીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટનના સે ા પરર તતનો અને બિંધ થયેલ સે ાઓ ગ શે  ધુ માગહતી માટે 311 પર કૉલ કરો અથ ા www.brampton.caની 

મુલાકાત લેશો 

 

ટ્રાગન્િટ સ ેાઓ 

થૅંક્સગિવ િંિના સપ્તાહના અિંતે બ્રૅમ્પટન ટ્રાગન્િટનુિં સમયપત્રક આ મજુબ રહેશે: 

• શુક્ર ાર , ઑક્ટોબર 5: ગનયગમત ચાલુ અઠ ારડયાની સે ા 

• શગન ાર, ઑક્ટોબર 6: શગન ારની ગનયગમત સે ા 

• રગ  ાર, ઑક્ટોબર 7: રગ  ાર/રજાની સે ા 

• સોમ ાર, ઑક્ટોબર 8: રગ  ાર/રજાની સે ા 

 

સોમ ાર, ઑક્ટોબર 8ના રોજ ટ્રાગન્િટ સ્ટોસત બિંધ રહેશે. 

 

રૂટ અને સમયપત્રકની માગહતી માટે, 905.874.2999 પર કૉલ કરો અથ ાwww.bramptontransit.comની મુલાકાત લો અને 

 ાસ્તગ ક સમયની આિામી માગહતી માટે નેક્સ્ટ રાઇડ (Next Ride)નો ઉપયોિ કરો. પ્ર ાસ કરતી  ખત ેસ્માટતફોન અથ ા અન્ય 

મોબાઇલ ઉપકરણ પર આિામી બસની માગહતી nextride.brampton.ca પર જુઓ 

 

મ્યગુનગસપલ ચુિંટણી માટ ેએડ ાન્સ  ોટટિંિ  

ઑક્ટોબર 6 ન ેશગન ાર ેનીચેના મુકામ ેએડ ાન્સ  ોટટિંિ હાથ ધરાશ:ે 

• બ્રૅમ્પટન સીટી હૉલ, 2  ેવલિંગ્ટન સ્ટ્રીટ પગચચમ  

(Brampton City Hall, 2 Wellington St W) 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx


 

 

• બ્રૅમ્પટન સૉકર સેંટર, 1495, સૅન્ડલ ુડ પાકત  ેપૂ ત  

(Brampton Soccer Centre, 1495 Sandalwood Pkwy E) 

• કેગસ કૅમ્પબેલ કમ્યુગનટી સેંટર, 1050 સૅન્ડલ ુડ પાકત  ેપગચચમ  

(Cassie Campbell Community Centre, 1050 Sandalwood Pkwy W) 

• સેંચ્યુરી િાડતન્સ રરરક્રએશન સેંટર 340  ૉડન સ્ટ્રીટ પૂ ત  

(Century Gardens Recreation Centre, 340 Vodden St E) 

• ડેગ ડ સુિુકી સેકન્ડરી સ્કૂલ, 45 ડેગ સેમ ડ્રાઇ   

(David Suzuki Secondary School, 45 Daviselm Dr) 

• અન્સતગક્લફ રરરક્રએશન સેંટર, 44 ઇસ્ટબોનત ડ્રાઇ   

(Earnscliffe Recreation Centre, 44 Eastbourne Dr) 

• િોર મેડોિ કમ્યુગનટી સેંટર, 10150 ધી િોર રોડ  

(Gore Meadows Community Centre, 10150 The Gore Rd) 

• ગ્રીનગબ્રઆર રરરક્રએશન સેંટર, 1100 સેંટ્રલ પાકત ડ્રાઇ   

(Greenbriar Recreation Centre, 1100 Central Park Dr) 

• જીમ આચતડેરકન રરરક્રએશન સેંટર, 292 કોનેસ્ટોિા ડ્રાઇ   

(Jim Archdekin Recreation Centre, 292 Conestoga Dr) 

• સાઉથ ફ્લેચર સ્પોર્ટસતપ્લેક્સ, 500 રે લૉસન બૂલે ડત  

(South Fletcher's Sportsplex, 500 Ray Lawson Blvd) 

 

મનોરિંજનની સ લતો 

મોટા ભાિની મનોરિંજનની સ લતો એટલેકે રરરક્રએશન ફેગસગલટીિ થૅંક્સગિવ િંિના સપ્તાહના અિંત ેખુલ્લી રહેશે. કાયતક્રમના સમયપત્રકોની 

પુગિ કર ા આપના સ્થાગનક રરરક્રએશન સેંટરને કૃપા કરીને ફોન કરશો, 311 પર કૉલ કરશો અથ ા ઑનલાઇનની મુલાકાત લેશો.  

 

( ધ)ુ 

 

આતશબાજી સરુક્ષા  

થૅંક્સગિવ િંિ ગનગમત્ત ેસીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન દ્ ારા કોઇ આતશબાજીનો કાયતક્રમ હાથ ધરાતો નથી.  ર્તના ચાર રદ સો જ્યારે સીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટનમાિં અિંિત ટૂિંકી મયાતદાના ફટાકડા ફોડ ાની મિંજૂરી હોય છે તેમાિં થૅંક્સગિવ િંિનો સમા ેશ થતો નથી.  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનમાિં ફટાકડાના ઉપયોિ ગ ર્યક  ધુ માગહતી માટે 311 પર કૉલ કરો અથ ા www.brampton.ca/bylawsની 

મુલાકાત લો. 

 

બ્રમૅ્પટનનુિં પસુ્તકાલય 

http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Pages/Drop-In-Search.aspx?cat=12
http://www.brampton.ca/en/Residents/By-Law-Enforcement/Pages/Welcome.aspx


 
 

 

 

બ્રૅમ્પટન પુસ્તકાલયની તમામ શાખાઓ (ગસગ ક સેંટરમાિં વચિંિકુિી, ગસરરલ ક્લાકત, ફોર કોનતસત, િોર મેડોિ, માઉન્ટ પ્લેિન્ટ ગ લેજ, અન ેસાઉથ 

ફ્લેચસત) સોમ ાર, ઓક્ટોબર 8 ના રોજ થૅંક્સગિવ િંિ ગનગમત્ત ેબિંધ રહેશે.  ધુ માગહતી માટે 905.793.4636 અથ ા 311 કૉલ કરો 

અથ ા www.bramptonlibrary.ca ની મુલાકાત લો 
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મિડિયા સપંર્ક : 

નાટાલી સ્ટોગડિલ (Natalie Stogdill) 

િીડિયા ડિલેશન્સ  

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.bramptonlibrary.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

