
 
 

 

 

ફેબ્રુઆરી 13, 2019 

 

ફમેિલી ડ ે2019 ઇન બ્રામ્પટન  

(બ્રામ્પટનિાાં કટુુાંબ દિવસ 2019) 
 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેદરયો – ફેમિલી ડે આપણાાં સિુિાયિાાં કુટુાંબોના િહત્વન ેઉજવે છે. બ્રામ્પટનવાસીઓન ેપોતાના મિયજનો સાથ ેસિય 

મવતાવવા િોત્સામહત કરવાિાાં આવે છે! 

 

આ વર્ષ,ે ફેમિલી ડે સોિવાર, ફેબ્રઆુરી 18, 2019 નાાં રોજ યોજાવાનો છે, અને પદરણાિ સ્વરૂપે, શહરેની સાંખ્યાબાંધ સેવાઓ અનપુલબ્ધ રહેશે 

અથવા સવેાના ઘટાડેલા સ્તરો સાથે કાયયરત રહેશે. 

 

બ્રામ્પટન સીટી હૉલ ફેમિલી ડે મનમિત્તે બાંધ રહેશે. રહવેાસીઓ આ સિય િરમિયાન રૂબરૂિાાં િરેેજ લાઇસન્સીસ િેળવવા અરજી કરી શકશ ે

નમહ, નાગદરક લગ્ન સિારોહોનુાં બુકકાંગ કરાવી શકશે નમહ, પાર્કિંગ િાંડ ચૂકવી શકશે નમહ અથવા પરિીટ્સ િેળવવા કે તાજી કરવા અરજી કરી 

શકશે નમહ અથવા ધાંધાકીય પરવાનાઓ િાટ ેઅરજી કરી શકશે નહીં.  

 

ફાયર એન્ડ ઇિરજન્સી સર્વયસીસ અન ેસીટી ઓફ બ્રામ્પટન બાય-લૉ એન્ફોસયિેન્ટ સમહતની, સાંખ્યાબાંધ સવેાઓ રાબેતા િજુબ ચાલુ રહશે.ે  

 

ફેમિલી ડે િવૃમત્તઓની સાંપણૂય યાિી િાટે, કૃપા કરી 311 નાંબર પર કૉલ કરો અથવા વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca.  

 

બ્રામ્પટન ટ્રામન્િટ 

 

બ્રામ્પટન ટ્રામન્િટ રમવવાર/રજાના દિવસની સવેા સોિવાર, ફેબ્રઆુરી 18 નાાં રોજ પૂરી પાડશે. બ્રામ્પટન ટ્રામન્િટના ટર્િયનલ્સ પર ગ્રાહક સેવા 

કાઉન્ટસય બાંધ રહેશે.  

 

રૂટ અન ેસિયપત્રક િામહતી િાટ,ે 905.874.2999 નાંબર પર ફોન કૉલ કરો અથવા વેબસાઇટ જુઓ, www.bramptontransit.com. 

દરયલ-ટાઇિ (વાસ્તમવક સિયે) આગાિી બસ િામહતી િેળવવા તિારા સ્િાટય ફોન કે અન્ય િોબાઇલ સાધન પર વેબસાઇટ  

nextride.brampton.ca જુઓ. અન્ય િવાસી આયોજનને લગતા સાધનો િાટે વેબસાઇટ www.triplinx.ca અથવા ગૂગલ િપે્સ જુઓ. 

 

બ્રામ્પટન દરદિએશન 

 

સોિવાર, ફેબ્રુઆરી 18 નાાં રોજ, આખુાં કટુુાંબ આનાંિ િાણી શક ેતે િાટે સિગ્ર શહેરિાાં દરદિએશન સને્ટસય િનોરાંજનલક્ષી કાયયિિો આપશ.ે 

બ્રામ્પટનવાસીઓન ેકાર્નયવલ ગેમ્સ, ગો જીઓકૅશશાંગ, સ્નોશૂ, સ્કટે રિવાનુાં, અન ેઅન્ય વૈમવધ્યસભર િવૃમત્તઓિાાં સહભાગી થવાનુાં આિાંત્રણ 

આપવાિાાં આવે છે.  

 

શચાંગકુસી પાકય, ગૉર િૅડોસ કમ્યુમનટી સને્ટર, અન ેગજૅ પાકયિાાં શે્રણીબદ્ધ કૌટુાંમબક અનુકૂળ િવૃમત્તઓનુાં આયોજન કરવાિાાં આવશ.ે આ ફમેિલી ડે 

આયોજનોિાાં એક દિવસીય સ્કી/સ્નોબોડય લેશન્સ, ટ્યુશબાંગ, ફાયર મપટ, િાફ્ટટ્સ, કૂકી સુશોભન અને ઘણી બધી લાક્ષમણકતાઓ જોવા િળશ.ે  

 

બ્રામ્પટનિાાં ફેમિલી ડે મનમિત્ત ેકમ્યુમનટી સેન્ટસય અન ેપાર્કસયિાાં થનારી િવૃમત્તઓની સાંપણૂય યાિી િાટે, અહીં મર્કલક કરો. ફી લાગુ પડી શક.ે 

 

ફેમિલી ડે મનમિત્તે બ્રામ્પટનિાાં દરદિએશન સને્ટસય િાટ ેકાિકાજના કલાકોની મવગતો અહીં જોઇ શકાય છે. 

 

http://www.brampton.ca/
http://www.bramptontransit.com/
http://www.triplinx.ca/
http://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/43/
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Holiday-Hours.aspx


 

 

 
 

બ્રામ્પટન એમનિલ સર્વયસીસ 

 

સોિવાર, ફેબ્રુઆરી 18 નાાં રોજ બ્રામ્પટન એમનિલ શેલ્ટર બાંધ રહશે.ે બ્રામ્પટન એમનિલ સર્વયસીસ અાંગે વધ ુિામહતી િેળવવા, અહીં મર્કલક 

કરો. 

 

બ્રામ્પટન લાઇબ્રરેી 

 

સોિવાર, ફેબ્રુઆરી 18 નાાં રોજ બ્રામ્પટન લાઇબ્રેરીની તિાિ શાખાઓ બાંધ રહેશે. તિારા ફેમિલી ડે નાાં ભાગ તરીક,ે સ્ટ્રીશિાંગ િૂવીસ અન ે

મ્યુમિક અજિાવી જુઓ, અથવા ઇબૂક વાાંચો! અિારા દડમજટલ ઉત્પાિો, કાયયિિો અન ેસવેાઓ અાંગ ેવધ ુિામહતી િાટે, વેબસાઇટ 

www.bramptonlibrary.ca જુઓ અથવા 905.793.4636 નાંબર પર ફોન કૉલ કરો. 
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મિદડયા સાંપકય: 

િોમનકા િુગ્ગલ  

કોઓર્ડયનેટર, મિદડયા એન્ડ કમ્યુમનટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િક સાંવાિ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/en/residents/Animal-Services/Pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/en/residents/Animal-Services/Pages/welcome.aspx
http://www.bramptonlibrary.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

