
 
 

 

 

બ્રમે્પટનમ ાં 2019 ની સિસિક હોસિડ ે(જાહરે રજા) 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જુિ ઇ 31, 2019) – આ િર્ષ,ે સિસિક હોસિડ ે(જાહેર રજા) િોમિ ર, ઓગસ્ટ 5 ન ાં રોજ આિશ.ે પરરણ મ સ્િરૂપે, 

શહેરની િાંખ્ય બાંધ િેિ ઓ અનપુિબ્ધ રહેશે અથિ  ઘટ ડેિ  િિે  સ્તરો િ થ ેક યયરત રહેશ.ે 

 

બ્રેમ્પટન િીટી હૉિ ઓગસ્ટ 5 ન ાં રોજ બાંધ રહેશે. રહિે િીઓ આ િમય દરસમય ન રૂબરૂમ ાં મેરજે િ ઇિન્િીિ મેળિિ  અરજી કરી શકશ ે

નસહ, ન ગરરક િગ્ન િમ રોહોનુાં બુકકાંગ કર િી શકશે નસહ, પ ર્કિંગ દાંડ ચૂકિી શકશે નસહ અથિ  પરમીટ્િ મેળિિ  કે ત જી (રરન્યુ) કર િિ  

અરજી કરી શકશે નસહ અથિ  ધાંધ કીય પરિ ન ઓ મેળિિ  કે ત જા કર િિ  અરજી કરી શકશે નહીં.  

 

ફ યર એન્ડ ઇમરજન્િી િર્િયિીિ અન ેિીટી ઓફ બ્રેમ્પટન બ ય-િૉ એન્ફોિયમેન્ટ (પેટ -ક નૂનો અમિ-બજિણી) િસહતની, િાંખ્ય બાંધ 

િેિ ઓ ર બેત  મજુબ ચ િુ રહેશે.  

 

બ્રમે્પટન ટ્ર સન્િટ 

 

બ્રેમ્પટન ટ્ર સન્િટ સિસિક હોસિડ ેિીકએન્ડ મ ટે નીચેનુાં િમયપત્રક અનુિરશ.ે 

 

 શુક્રિ ર, ઓગસ્ટ 2: િીકડ ેિર્િયિ 

 શસનિ ર, ઓગસ્ટ 3: શસનિ રની િેિ  

 રસિિ ર, ઓગસ્ટ 4: રસિિ ર/રજાન  રદિિની િેિ  

 િોમિ ર, ઓગસ્ટ 5 (સિસિક હોસિડે): રસિિ ર/રજાન  રદિિની િિે  

 

તમ મ ટર્મયનિો, અન ેક્િ કય એન્ડ િેન્ડિિૂડ િગિડોમ ાં ગ્ર હક િેિ  ક ઉન્ટિય, સિસિક હોસિડ ેસનસમત્ત ેબાંધ રહેશે. 

 

રૂટ અન ેિમયપત્રક મ સહતી મ ટ,ે 905.874.2999 નાંબર પર ફોન કૉિ કરો અથિ  િેબિ ઇટ જુઓ, www.bramptontransit.com. 

રરયિ-ટ ઇમ (િ સ્તસિક િમયે) આગ મી બિ મ સહતી મેળિિ  તમ ર  સ્મ ટય ફોન કે અન્ય મોબ ઇિ િ ધન પર િેબિ ઇટ 

nextride.brampton.ca જુઓ. અન્ય ફેર ન  આયોજનને િગત  િ ધનો મ ટ ેિેબિ ઇટ www.triplinx.ca અથિ  ગગૂિ મેપ્િ જુઓ. 

 

બ્રમે્પટન રરરક્રએશન 

 

મોટ  ભ ગની મનોરાંજન િગિડો  સિસિક હોિીડ ેિીકએન્ડ દરસમય ન ખલુ્િી રહે છે. અદ્યતન ક યયક્રમ િમયપત્રકો અન ેિાંચ િન કિ કો મ ટ,ે 

તમ ર  સ્થ સનક રરરક્રએશન િને્ટરને ફોન કૉિ કરો, 311 નાંબર પર કૉિ કરો અથિ  િેબિ ઇટ www.brampton.ca/recreation જુઓ. 

આ શહેરની રરરક્રએશન એડસમસનસ્ટ્રેશન ઓરફિ સિસિક હોસિડ ેસનસમત્તે બાંધ રહેશે. 

 

બ્રમે્પટન એસનમિ િર્િયિીિ 

 

બ્રેમ્પટન એસનમિ શેલ્ટર સિસિક હોસિડ ેસનસમત્ત ેબાંધ રહેશે. િધ ુમ સહતી મેળિિ , 905.458.5800 અથિ  311 નાંબર પર ફોન કૉિ કરો, 

અથિ  િેબિ ઇટ જુઓ www.brampton.ca/animalservices. 

 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/NextRide.aspx
http://www.triplinx.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/recreation&data=02%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7C1ef88b9b0c4c46be490a08d714fd373b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637000950088518369&sdata=/yact8eTkRiyFWDFrt8YR0FY9lL
http://www.brampton.ca/animalservices


 

 

 

બ્રમે્પટન િ ઇબ્રરેી 

 

રસિિ ર, ઓગસ્ટ 4 અને સિસિક હોસિડેન  રોજ બ્રેમ્પટન િ ઇબ્રેરીની તમ મ શ ખ ઓ બાંધ રહેશે. િધુ મ સહતી મેળિિ , 905.793.4636 

અથિ  311 નાંબર પર ફોન કૉિ કરો, અથિ  િેબિ ઇટ જુઓ www.bramptonlibrary.com.  

 

આતશબ જી િરુક્ષ  

 

િીટી ઓફ બ્રમે્પટન સિસિક હોસિડ ેપર કોઇ આતશબ જી પ્રદશયન કરશ ેનહીં. 

 

સિસિક હોસિડ ેિર્ષય દરસમય નન  એ ચ ર રદિિો પૈકી એક નથી જ્ય ર ેિીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમ ાં અાંગત રીત ેઆતશબ જી કરિ ની છૂટ આપિ મ ાં 

આિતી હોય. િધુ મ સહતી મ ટે િબેિ ઇટ જુઓ, www.brampton.ca/bylaws. 

  

રહેિ િીઓન ેઆગળ કોઇ પછૂપરછો કરિ  મ ટે િર્િયિ બ્રેમ્પટનને 311 નાંબર પર કૉિ કરિ નુાં કહિે મ ાં આિ ેછે. 

 
 -30- 

 
સમરડય  િાંપકય: 

મોસનક  દુગ્ગિ  

કોઓર્ડયનેટર, સમરડય  એન્ડ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહ ત્મક િાંિ દ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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

 
 

http://www.bramptonlibrary.com/
http://www.brampton.ca/bylaws
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

