વિક્ટોરિયા ડે 2019 ઇન બ્રેમ્પટન
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (મે 15, 2019) – આ િર્ષે, વિક્ટોરિયા ડે સોમિાિ, મે 20 નાાં િોજ યોજાિાનો છે . પરિણામ સ્િરૂપે, શહેિની સાંખ્યાબાંધ
સેિાઓ અનુપલબ્ધ િહેશે અથિા ઘટાડેલા સેિા સ્તિો સાથે કાયયિત િહેશ.ે

બ્રેમ્પટન સીટી હૉલ મે 20 નાાં િોજ બાંધ િહેશ.ે શહેિના િહેિાસીઓ આ સમય દિવમયાન રૂબરૂમાાં મેિેજ લાઇસન્સીસ મેળિિા અિજી કિી શકશે
નવહ, નાગરિક લગ્ન સમાિોહોનુાં બુકકાંગ કિાિી શકશે નવહ, પાર્કિંગ દાંડ ચૂકિી શકશે નવહ અથિા પિમીટ્સ મેળિિા કે તાજી કિિા અિજી કિી
શકશે નવહ, અથિા ધાંધાકીય પિિાનાઓ મેળિિા કે તાજા કિિા અિજી કિી શકશે નહીં.
ફાયિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્િયસીસ અને સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન બાય-લૉ એન્ફોસયમેન્ટ સવહતની, સાંખ્યાબાંધ સેિાઓ િાબેતા મુજબ ચાલુ િહેશ.ે
બ્રેમ્પટન ટ્રાવન્િટ
બ્રેમ્પટન ટ્રાવન્િટ વિક્ટોરિયા ડે િીકએન્ડ માટે નીચેનુાં સમયપત્રક અનુસિશે.





શુક્રિાિ, મે 17: િીકડે સર્િયસ
શવનિાિ, મે 18: શવનિાિની સેિા
િવિિાિ, મે 19: િવિિાિ/િજાના રદિસની સેિા
સોમિાિ, મે 20 (વિક્ટોરિયા ડે): િવિિાિ/િજાના રદિસની સેિા (સ્કૂલ રૂટ્સ કાયયિત િહેશે નહીં)

તમામ ટર્મયનલ્સ, અને ક્લાકય એન્ડ સેન્ડલિૂડ ફેવસવલટીસમાાં ગ્રાહક સેિા કાઉન્ટસય, વિક્ટોરિયા ડે નાાં િોજ બાંધ િહેશ.ે
રૂટ અને સમયપત્રક માવહતી માટે, 905.874.2999 નાંબિ પિ ફોન કૉલ કિો અથિા િેબસાઇટ જુ ઓ, www.bramptontransit.com.
રિયલ-ટાઇમ (િાસ્તવિક સમયે) આગામી બસ માવહતી મેળિિા તમાિા સ્માટય ફોન કે અન્ય મોબાઇલ રડિાઇસ પિ િેબસાઇટ
nextride.brampton.ca જુ ઓ. અન્ય ફેિાના આયોજનને લગતા સાધનો માટે િેબસાઇટ www.triplinx.ca અથિા ગૂગલ મેપ્સ જુ ઓ.
બ્રેમ્પટન રિરક્રએશન
મોટા ભાગની મનોિાંજન સગિડો વિક્ટોરિયા ડેની અઠિારડક િજાઓ દિવમયાન ખુલ્લી િહે છે . અદ્યતન કાયયક્રમ સમયપત્રકો અને સાંચાલન કલાકો
માટે, તમાિા સ્થાવનક રિરક્રએશન સેન્ટિને ફોન કૉલ કિો, 311 નાંબિ પિ કૉલ કિો અથિા િેબસાઇટ www.brampton.ca/recreation
જુ ઓ. આ શહેિની રિરક્રએશન એડવમવનસ્ટ્રેશન ઓરફસ વિક્ટોરિયા ડે નાાં િોજ બાંધ િહેશ.ે
બ્રેમ્પટન એવનમલ સર્િયસીસ
બ્રેમ્પટન એવનમલ શેલ્ટિ વિક્ટોરિયા ડે નાાં િોજ બાંધ િહેશ.ે િધુ માવહતી મેળિિા, 905.458.5800 અથિા 311 નાંબિ પિ ફોન કૉલ કિો,
અથિા િેબસાઇટ જુ ઓ www.brampton.ca/animalservices.
બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેિી
િવિિાિ, મે 19 અને સોમિાિ, મે 20 નાાં િોજ બ્રામ્પટન લાઇબ્રેિીની તમામ શાખાઓ બાંધ િહેશ.ે િધુ માવહતી મેળિિા, 905.793.4636
અથિા 311 નાંબિ પિ ફોન કૉલ કિો, અથિા િેબસાઇટ જુ ઓ www.bramptonlibrary.com.

ફાયિિક્સય સેફ્ટી (આતશબાજી સુિક્ષા)
સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન વિક્ટોરિયા ડે પિ કોઇ આતશબાજી પ્રદશયન કિશે નહીં.
ફટાકડા વિક્રેતાઓએ ગ્રાહકોને ફટાકડા િેચિા પિિાનો મેળિિાના હેતુસિ િાર્ર્ષયક અભ્યાસક્રમ અચૂક પૂિો કિિો િહ્યો. આ િર્ષે કોઇ વિક્રેતા
ફાયિિક્સય સાંબાંવધત અભ્યાસક્રમમાાં હાજિ િહ્યા ન હતા. તેથી, કોઇ વિક્રેતાને બ્રેમ્પટનમાાં વિક્ટોરિયા ડે માટે ફટાકડા િેચિાનો પિિાનો મળ્યો
નથી.
વિક્ટોરિયા ડે િર્ષયમાાં ચાિ માંજૂિ કિેલા રદિસોમાાંથી એક છે જ્યાિે ખાનગી વમલકતમાાં ટૂાંકા-અાંતિના ફટાકડાઓ ફોડિાની પિિાનગી આપિામાાં
આિે છે , જે માાં તેઓને પિમીટ લેિાની જરૂિ પડતી નથી. ટૂાંકા-અાંતિના ફટાકડાઓ ત્રણ મીટિ (10 ફૂટ) કિતા ઓછુ ાં અાંતિ કાપતા હોય છે જ્યાિે
તે છોડિામાાં આિે (દા.ત. ફાઉન્ટેઇન્સ, વ્હીલ્સ, ગ્રાઉન્ડ વસ્પનસય, સ્પાકયલસય). િોકેટ જે િા અન્ય તમામ ફટાકડાાંની બ્રેમ્પટનમાાં મનાઇ ફિિામાાં
આિેલી છે . આ શહેિ િહેિાસીઓને યાદ અપાિે છે કે ફટાકડાઓ સ્ટ્રીટ, સાઇડિૉક્સ પિ, શહેિના પાક્સય કે મ્યુવનવસપલ અથિા સ્કૂલ
વમલકતોમાાં ફોડિાની છૂ ટ આપિામાાં આિતી નથી.
તમાિી વમલકતમાાં ટૂાંકા-અાંતિના ફટાકડાઓ ઉપયોગમાાં લેતી િખતે, તમાિે આ સુિક્ષા સાિચેતીઓ અચૂક અનુસિિી િહી:





તમાિી પાસે ફટાકડાાં હોલિિા પાણી ભિેલુાં પાત્ર અથિા પાણી ભિેલી હોિ લાઇન અચૂક ઉપલબ્ધ હોિી િહી
તમાિે સ્પાકયલિ વસિાય તમાિા હાથમાાં ફટાકડા અચૂક ક્યાિેય ફોડિા કે પકડી િાખિા ન જ જોઇએ
સ્પાકયલસયનો ઉપયોગ કયાય પછી, તેનો વનકાલ કિતા પહેલાાં તેને પૂિપ
ે ૂિા ઠાંડા પાડિા પાણીના પાત્રમાાં િાખો
તમામ ફટાકડાનો વનકાલ કિતા પહેલાાં તેને પૂિપ
ે ૂિા ઠાંડા થિા દો

િહેિાસીઓને આગળ કોઇ પૂછપિછો કિિા માટે સર્િયસ બ્રેમ્પટનને 311 નાંબિ પિ કૉલ કિિાનુાં કહેિામાાં આિે છે .
-30વમરડયા સાંપકય:
મોવનકા દુગ્ગલ
કોઓર્ડયનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ
વ્યૂહાત્મક સાંિાદ
સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

