
 
 

 

 

માર્ચ 20, 2018 

ઇસ્ટર વીકએન્ડ ઇન ધી સીટી ઓફ બ્રામ્પટન 
(બ્રામ્પટન શહરેમાાં ઇસ્ટરની અઠવાડડક રજાઓ) 

 

ગુડ ફ્રાઇડે અન ેઇસ્ટર મન્ડેની રજાઓને લક્ષમાાં લેતા બ્રામ્પટન સીટી હૉલ માર્ચ 30 અન ેએપ્રિલ 2 નાાં રોજ બાંધ રહેશે. પડરણામ સ્વરૂપે, 

સાંખ્યાબાંધ શહેરી સવેાઓ કાાં તો અનપુલબ્ધ રહેશ ેઅથવા તો ઘટાડલેા સેવા સ્તરો સાથે કાયચરત રહેશે. 

 

રહેવાસીઓ આ સમય દરપ્રમયાન મેરેજ લાઇસન્સીસ મેળવવા, પરમીટ્સ મેળવવા અરજી કરી શકશે નપ્રહ અથવા તો રૂબરૂમાાં દાંડ (ફાઇન) ભરી 

શકશે નહીં. ઓનલાઇન પ્રવકલ્પો માટ ેકૃપા કરી વેબસાઇટ http://www.brampton.ca જુઓ. 

 

સાંખ્યાબાંધ સવેાઓ રાબેતા મજુબ ર્ાલુ રહેશે, જેમાાં ફાયર અને ઇમરજન્સી સર્વચસીસ અને બાય-લૉ એન્ફોસચમને્ટ સામેલ છે. સીટી ઓફ 

બ્રામ્પટનની સેવામાાં તમામ ફેરફારો અને બાંધ રહેવાની સેવાઓ અાંગે વધ ુમાપ્રહતી મેળવવા કપૃા કરી 311 નાંબર પર ફોન કરો અથવા વેબસાઇટ 

http://www.brampton.ca જુઓ. 

 

ટ્રાપ્રન્િટ સર્વચસીસ 

બ્રામ્પટન ટ્રાપ્રન્િટનુાં સમયપત્રક ઇસ્ટરની અઠવાડડક રજાઓ દરપ્રમયાન નીરે્ જણાવ્યા િમાણે રહેશેેઃ 

 માર્ચ 30: ગુડ ફ્રાઇડે – રપ્રવવાર/જાહેર રજાએ અપાતી સવેા 

 માર્ચ 31: શપ્રનવાર – દર શપ્રનવાર ેઅપાતી પ્રનયપ્રમત સવેા 

 એપ્રિલ 1: ઇસ્ટર સન્ડ ે– દર રપ્રવવારે અપાતી પ્રનયપ્રમત સેવા 

 એપ્રિલ 2: ઇસ્ટર મન્ડે – અઠવાડડક કામકાજના ડદવસ ેઅપાતી પ્રનયપ્રમત સવેા (સ્કૂલ માગો કાયચરત રહશે ેનહીં) 

 

ટ્રાપ્રન્િટ સ્ટોસચ, ગુડ ફ્રાઇડે અન ેઇસ્ટર સન્ડેના ડદવસોએ બાંધ રહેશે. 

 

પડરવહન સવેા માગચ અને સમયપત્રક સાંબાંપ્રધત માપ્રહતી માટે, 905.874.2999 નાંબર પર ફોન કરો અથવા વેબસાઇટ  

www.bramptontransit.com જુઓ અને રીયલ-ટાઇમ આગામી બસ માપ્રહતી મેળવવા નેક્ષ્ટ રાઇડનો ઉપયોગ કરો. કાયચરત આગામી બસ 

માપ્રહતી સ્માટચફોન મારફત ેઅથવા અન્ય મોબાઇલ ડડવાઇસથી વેબસાઇટ nextride.brampton.ca પર જુઓ. 

 

ડરડિએશન (મનોરાંજન) 

મોટા ભાગની મનોરાંજન સગવડો ઇસ્ટરની અઠવાડડક રજાઓ દરપ્રમયાન ખલુ્લી રહે છે. કૃપા કરી કાયચિમ સમયપત્રક પાકુાં કરવા તમારા સ્થાપ્રનક 

ડરડિએશન સને્ટરન ેફોન કૉલ કરો, 311 નાંબર પર કૉલ કરો અથવા વેબસાઇટ www.brampton.ca જુઓ. 

 

શહેરની ડરડિએશન એડપ્રમપ્રનસ્ટ્રેશન ઓડફસ, ગુડ ફ્રાઇડ ેઅને ઇસ્ટર મન્ડનેા ડદવસોએ બાંધ રહેશ.ે 

 

બ્રામ્પટન લાઇબ્રરેી 

બ્રામ્પટનની તમામ લાઇબ્રેરી બ્રાન્ર્ીસ (પ્રસપ્રવક સેન્ટરમાાં પ્રર્ન્ગઅકસુી, સીડરલ ક્લાકચ, ફૉર કોનચસચ, ગૉર મૅડોસ, માઉન્ટ પ્લેિન્ટ પ્રવલેજ, 

સ્પસ્િાંગડેલ અન ેસાઉથ ફ્લેર્સચ) ગુડ ફ્રાઇડ ેઅને ઇસ્ટર મન્ડનેા ડદવસોએ બાંધ રહેશે. 

  

વધ ુમાપ્રહતી માટે, 311 નાંબર પર કૉલ કરો, અથવા વબેસાઇટ www.bramptonlibrary.com જુઓ. 
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મીડડયા સાંપકચ (MEDIA CONTACT) 

નાટાલી સ્ટોગડડલ (Natalie Stogdill) 

મીડડયા કોર્ડચનેટર (Media Coordinator) 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન (City of Brampton) 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca  
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