
 
 

 

 

બ્રમૅ્પટનમ ાં ઇસ્ટર વીકને્ડ 2019 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (15 એપ્રિલ 2019) – આ વર્ષ ેગૂડ ફ્રાઇડ ેએપ્રિલ 19ન ેશુક્રવાિ ેછે અન ેઇસ્ટિ મન્ડ ેએપ્રિલ 22ન ેસોમવાિ ેછે. 

પરરણ મે, સીટીની ઘણી બધી સેવાઓ ઉપલબ્ધ નહીં હશ ેઅથવા ઘટાડેલા સેવાના સ્તિ ેચાલશ.ે 

એપ્રિલ 19 થી 22 સુધી બન્ન ેતાિીખોનો સમાવેશ કિીન ેએટલેકે ચાિ રિવસ બ્રૅમ્પટન સીટી હૉલ બંધ િહેશે. આ સમય િિપ્રમયાન નાગરિકો 

લગ્નના લાયસન્સની અિજી નહીં કિી શકશે, પ્રસપ્રવલ લગ્નની પ્રવપ્રધઓ બૂક નહીં કર વી શકશે, પાર્કિંગ ફી નહીં ભિી શકશે, અથવા પિમીટ માટ ે

અિજી કિી શકશે નહીં કે વેપાિના લાયસન્સ રિન્ય ુકિવા કે તેની અિજી કિી શકશે નહીં. 

ઘણી બધી સવે ઓ સ મ ન્યપણે ચ લુ રહેશે જેમ ાં સ મેલ છે અપ્રનનશમન અને ઇમજજન્સી સવે ઓ અને સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન બ ય લૉ બજવણી. 

ઇસ્ટર વીકેન્ડની િવૃપ્રિઓની સાંપણૂજ સૂપ્રચ મ ટે કપૃ  કરીન ે311 પિ સર્વિસ બ્રૅમ્પટનન ેકૉલ કિો અથવા અહીં મુલાકાત 

લો www.brampton.ca. 

બ્રમૅ્પટન ટ્ર પ્રન્િટ 

બ્રૅમ્્ટન ટ્ર પ્રન્િટ ઇસ્ટર વીકને્ડ મ ટે નીચે આપેલ સમયપત્રક અનુસરશે. 

 ઍપ્રિલ 19: ગૂડ ફ્રાઇડ ે– િપ્રવવાિ/હોપ્રલડ ેસર્વિસ 

 ઍપ્રિલ 20: શપ્રનવાિ – શપ્રનવાિની પ્રનયપ્રમત સેવા 

 ઍપ્રિલ 21: ઇસ્ટિ સન્ડે – પ્રનયપ્રમત િપ્રવવાિ/હોપ્રલડ ેસર્વિસ 

 ઍપ્રિલ 22: સ્ટિ મન્ડ ે– પ્રનયપ્રમત ચાલુ અઠવારડયાની સેવા (શાળાના રૂટ્સ બંધ િહેશે) 

અમ ર  ટર્મજનલ્સ ખ તેન  ગ્ર હક સેવ ન  ક ઉન્ટરો ગૂડ ફ્ર ઇડે અન ેઇસ્ટર સન્ડેન  રોજ બાંધ રહેશે. 

રૂટ અન ેસમયપત્રકની મ પ્રહતી મ ટે, 905.874.2999 પિ કૉલ કિો અથવા અહીં મુલાકાત લો www.bramptontransit.com. વાસ્તપ્રવક 

સમયની આગામી બસ પ્રવર્ષયક માપ્રહતી માટ ેઅહીં nextride.brampton.ca  પિ જઈન ેતમાિા સ્માટિફોન કે અન્ય મોબાઇલ રડવાઇસ પર 

જુઓ. અન્ય િવાસ આયોજનોના ટૂલ્સ માટ ેઅહીં મુલાકાત લો www.triplinx.ca અથવા Google Maps જુઓ. 

બ્રમૅ્પટન મનોરાંજન 

રરરિએશન સને્ટરો સીમીત સમયપત્રક અનુસ ર ચ લુ રહેશે. ચ લુ રહેવ ન  કલ કો અને િોગ્ર મન  સમયપત્રકો પ્રવશેની અદ્યતન મ પ્રહતી 

મ ટે તમ ર  સ્થ પ્રનક રરરિએશન સેન્ટર પેર ફોન કરો અથવ  311 પિ કૉલ કિો કે અહીં મુલાકાત 

લોwww.brampton.ca/recreation. સીટીની રિરક્રએશન એડપ્રમપ્રનસ્રેશન ઓરફસ ગૂડ ફ્રાઇડે અન ેઇસ્ટિ મન્ડનેા િોજ બંધ િહેશે. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636909348058619037&sdata=JC5TtX/3dT6fqV2W8wfrYW+9sUCWESbIAN9/YFwMZjw=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636909348058619037&sdata=NX25fHAFGa4INlnBnUeRwtws8wrDKzWC/2NR/fyxlCE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/NextRide.aspx&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636909348058629042&sdata=68idltEsMf3NFK72jNtxHcyhoB5sqT3qjf9ruFrSaek=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.triplinx.ca&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636909348058629042&sdata=g4XsWGSVjcZatZziL4p4/I0eSk+D57wPwdyhicNFxbE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/recreation&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636909348058639046&sdata=lADbfzcgn1orwgp3ZgqG4TM63nAlazKEGmf69PCd+SY=&reserved=0


 

 

પ્રમપ્રન મ ૂફ મજ (Mini-Moo Farm) ખાત ેઇસ્ટિ 

ગમ્મત ભરી િવૃપ્રિઓ અને મફત લહ ણીઓ મ ટ ેઅમન ેઆપની હ જરીનો લ ભ આપો ચચાંગકિુી પ કજની પ્રમપ્રન મૂ ફ મજ ખ તેની ઇસ્ટર પિ 

શપ્રનવાિ,ે એપ્રિલ 20ના િોજ બપોિ ે1 થી 4 સુધી. 

 

બ્રમૅ્પટન એપ્રનમલ સર્વજપ્રસસ 

બ્રૅમ્પટન એપ્રનમલ શેલ્ટર ગૂડ ફ્ર ઇડે, ઇસ્ટિ સન્ડ ેઅન ેઇસ્ટિ મન્ડ ેએટલેક ેગૂડ ફ્રાઇડે, ઇસ્ટિ િપ્રવવાિ અન ેઇસ્ટિ સોમવાિ ેબંધ િહેશે. બ્રમૅ્પટન 

એપ્રનમલ સર્વિપ્રસસ પ્રવશ ેવધ ુમાપ્રહતી માટ ે905.458.5800 અથવા 311 પિ કૉલ કિો 

અથવા www.brampton.ca/animalservices ની મુલ ક ત લો. 

બ્રમૅ્પટનનુાં પસુ્તક લય 

બ્રૅમ્પટનની તમ મ લ ઇબ્રેરીની શ ખ ઓ ગૂડ ફ્ર ઇડ ેઅન ેઇસ્ટર સન્ડને  રોજ બાંધ રહેશે. વધ ુમાપ્રહતી માટ ે905.793.4636 અથવા 311 પિ 

કૉલ કિો અથવા www.bramptonlibrary.caની મુલ ક ત લો. 
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પ્રમરડય  સાંપકજ: 

મોપ્રનક  દુનગલ  

કોઓર્ડજનેટર, પ્રમરડય  એન્ડ કમ્યુપ્રનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહ ત્મક સાંવ દ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/57/&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636909348058639046&sdata=aWKlEYCvyB8lmvwl57tk/LIz0D0mYS4YliBV5w2IGUo=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/animalservices&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636909348058649056&sdata=Ix77I+u7Ic21PWw3Sa9YNgtN5/+hxcbutDKEmgKS8Uo=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptonlibrary.com&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636909348058649056&sdata=yJlr43Lu6ErgBzqRn+puov7Bz3TOlxfJG1pEu9B8NYw=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

