
 
 

 

 

લબેર ડ ે2019 ઇન બ્રમે્પટન 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ઓગસ્ટ 27, 2019) – આ વર્ષે, લેબર ડે સોમવાર, સપ્ટમે્બર 20 નાાં રોજ આવશે. પરરણામ સ્વરૂપે, શહેરની સાંખ્યાબાંધ 

સેવાઓ અનુપલબ્ધ રહેશે અથવા ઘટાડેલા સવેા સ્તરો સાથ ેકાયયરત રહેશ.ે 

 

બ્રામ્પટન સીટી હૉલ લેબર ડે નનનમત્તે બાંધ રહેશે. રહવેાસીઓ આ સમય દરનમયાન રૂબરૂમાાં મેરજે લાઇસન્સીસ મેળવવા અરજી કરી શકશે નનહ, 

નાગરરક લગ્ન સમારોહોનુાં બુકકાંગ કરાવી શકશે નનહ, પાર્કિંગ દાંડ ચૂકવી શકશે નનહ અથવા પરમીટ્સ મળેવવા કે તાજી (રરન્ય)ુ કરાવવા અરજી કરી 

શકશે નનહ અથવા ધાંધાકીય પરવાનાઓ મેળવવા કે તાજા કરાવવા અરજી કરી શકશે નહીં.  

 

ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વયસીસ અન ેસીટી ઓફ બ્રેમ્પટન બાય-લૉ એન્ફોસયમેન્ટ (પેટા-કાનૂનો અમલ-બજવણી) સનહતની, સાંખ્યાબાંધ 

સેવાઓ રાબેતા મજુબ ચાલુ રહેશે. 

 

કોઇ પછૂપરછો કરવા રહવેાસીઓ 311 નાંબર પર અથવા 905.874.2000 (બ્રેમ્પટન બહારથી) કૉલ કરી શક ેછે, અથવા એક ઇમેઇલ 

311@brampton.ca સરનામ ેમોકલી શકે છે. અમે પાર્કિંગ, કચરો એકત્રીકરણ, મનોરાંજનલક્ષી કાયયક્રમો અને અન્ય ઘણી બાબતો સનહત, 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન કે રીજીયન ઓફ પીલને સાંબાંનધત બાબતો માટ ે24/7 ઉપલબ્ધ હોઇએ છીએ. 

 

બ્રમે્પટન ટ્રાનન્િટ 

 

બ્રેમ્પટન ટ્રાનન્િટ લેબર ડે માટે રનવવાર/રજાના રદવસની સવેાની જેમ ચાલુ રહેશે. 

 

તમામ ટર્મયનલો, અન ેક્લાકય એન્ડ સેન્ડલવૂડ સગવડોમાાં ગ્રાહક સેવા કાઉન્ટસય, લેબર ડે નનનમત્તે બાંધ રહશે.ે 

 

રૂટ અન ેસમયપત્રક માનહતી માટ,ે 905.874.2999 નાંબર પર ફોન કૉલ કરો અથવા વેબસાઇટ જુઓ, www.bramptontransit.com. 

રરયલ-ટાઇમ (વાસ્તનવક સમયે) આગામી બસ માનહતી મેળવવા તમારા સ્માટય ફોન કે અન્ય મોબાઇલ સાધન પર વેબસાઇટ 

nextride.brampton.ca જુઓ. અન્ય ફેરાના આયોજનને લગતા સાધનો માટ ેવેબસાઇટ www.triplinx.ca અથવા ગગૂલ મેપ્સ જુઓ. 

 

બ્રમે્પટન રરરક્રએશન 

 

મોટા ભાગની મનોરાંજનલક્ષી સગવડો લેબર ડે પર ખુલ્લી રહેશે. અદ્યતન કાયયક્રમ સમયપત્રકો અને સાંચાલન કલાકો માટે, તમારા સ્થાનનક 

રરરક્રએશન સને્ટરન ેફોન કૉલ કરો, 311 નાંબર પર કૉલ કરો અથવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/recreation જુઓ. આ શહરેની 

રરરક્રએશન એડનમનનસ્ટ્રેશન ઓરફસ લેબર ડે નનનમત્ત ેબાંધ રહેશે. 

 

બ્રમે્પટન એનનમલ સર્વયસીસ 

 

બ્રેમ્પટન એનનમલ શેલ્ટર લેબર ડે નનનમત્ત ેબાંધ રહેશે. વધુ માનહતી મળેવવા, 905.458.5800 અથવા 311 નાંબર પર ફોન કૉલ કરો, અથવા 

વેબસાઇટ જુઓ www.brampton.ca/animalservices. 

 

બ્રમે્પટન લાઇબ્રરેી 

 

રનવવાર, સપ્ટેમ્બર 1 અન ેસોમવાર, સપ્ટમે્બર 2 નાાં રોજ બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરીની તમામ શાખાઓ બાંધ રહેશે.  
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તમારી પસાંદગીના પુસ્તકો કોઇપણ શાખામાાં નપક-અપ અન ેરરટનય કરવા ઓનલાઇન રરિવય (આરનક્ષત) કરાવો. તમારા મફત લાઇબ્રેરી કાડય વડે 

ઇ-બૂક્સ અને ઘણાાંનો આનાંદ માણો. વધ ુમાનહતી મેળવવા વેબસાઇટ www.bramptonlibrary.ca જુઓ અથવા 905.793.4636 નાંબર 

પર કૉલ કરો.  

 

આતશબાજી સરુક્ષા 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન લેબર ડે પર કોઇ આતશબાજી પ્રદશયન કરશ ેનહીં. 

 

લેબર ડે વર્ષય દરનમયાનના એ ચાર રદવસો પૈકી એક નથી જ્યારે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમાાં અાંગત રીતે આતશબાજી કરવાની છૂટ આપવામાાં આવતી 

હોય. વધ ુમાનહતી માટ ેવેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/bylaws. 
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નમરડયા સાંપકય: 

મોનનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડયનેટર, નમરડયા એન્ડ કમ્યુનનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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