
 

 
 

 

 

બ્રમે્પટનમ ાં વિક્ટોરિય  ડ ે2022 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (મે 17, 2022) – આ િરે્ષ, વિક્ટોરિય  ડ ેસોમિ િ, મે 23 ન ાં િોજ આિશે.  

સમુદ યને સહ યરૂપ થિ  અવનનશમન અન ેકટોકટીની સેિ ઓ, ટ્ર રિક સેિ ઓ, ક યદ કીય અમલ બજિણી, િોડ ઓપિેશન્સ અને સુિક્ષ  

સેિ ઓ સવહતની તમ મ અવનિ યય અને વનણ યયક સેિ ઓનુાં િ બેત  મુજબનુાં સાંચ લન ચ લુ િહેશે.  

િહેિ સીઓ કોઇ પૂછપિછો મ ટે 311 અથિ  905.874.2000 (બ્રેમ્પટન બહ િથી) નાંબિ પિ િોન કૉલ કિી શક ેછે, Brampton 311 

ઍપનો ઉપયોગ કિી શક ેછે (App Store અથિ  Google Play પિ ઉપલબ્ધ) અથિ  િબેસ ઇટ www.311brampton.ca પિ ઇમેઇલ 

સિન મુાં 311@brampton.ca પિ ઇમેઇલ મોકલી શક ેછે. અમે સીટી ઓિ બ્રેમ્પટન કે િીજીયન ઓિ પીલને સાંબાંવધત કોઇપણ બ બતો મ ટ ે

24/7 ઉપલબ્ધ છીએ.  

આતશબ જી સિુક્ષ   

વિક્ટોરિય  ડે િર્ષયમ ાં ચ િ માંજૂિ કિેલ  રદિસોમ ાંથી એક છે જ્ય િે બ્રેમ્પટનમ ાં પિમીટ લેિ ની જરૂરિય ત િગિ ખ નગી વમલકત પિ ટૂાંક -અાંતિન  

િટ કડ ઓ િોડિ ની છૂટ આપિ મ ાં આિે છે. બ ય-લૉ (પેટ -ક નૂન) હેઠળ, આતશબ જીની પિિ નગી કેનેડ  ડે, રદિ ળી અન ેનતૂન િર્ષયની પૂિય 

સાંધ્ય એ પણ આપિ મ ાં આિે છે.  

  

ટૂાંક -અાંતિન  િટ કડ ઓ એ હોય છે જે ત્રણ મીટિ (10 ફૂટ) કિત  ઓછુાં અાંતિ ક પત  હોય જ્ય િ ેતે છોડિ મ ાં આિ ે(દ .ત. િ ઉન્ટેઇન્સ, 

વ્હીલ્સ, ગ્ર ઉન્ડ વપપનસય, પપ કયલસય). જે અાંદ જે બ્રેમ્પટન ટ્ર વન્િટ બસ કે બ પકેટ બૉલન  હૂપ જેટલી ઊંચ ઇ હોય છે.  

  

િોકેટ જેિ  અન્ય તમ મ િટ કડ ાં િોડિ ની બ્રેમ્પટનમ ાં મન ઇ છે. સીટી િહેિ સીઓન ેય દ અપ િે છે કે િટ કડ ઓ પટ્રીટ, સ ઇડિૉક્સ પિ, 

શહેિન  પ ક્સય કે મ્યવુનવસપલ અથિ  પકૂલ વમલકતોમ ાં િોડિ ની પિિ નગી નથી.  

  

ખ નગી વમલકત પિ ટૂાંક -અાંતિન  િટ કડ ઓ ઉપયોગમ ાં લેતી િખતે, િહેિ સીઓએ નીચનેી સુિક્ષ  સ િચતેીઓ અચૂક અનસુિિી િહી:  

•       િટ કડ ાં હોલિિ  પ ણી ભિેલુાં પ ત્ર અથિ  પ ણી ભિેલી હોિ લ ઇન પોત ની પ સ ેઉપલબ્ધ િ ખો.  

•       તમ િ  હ થમ ાં પપ કયલિ વસિ ય કોઇ િટ કડ  ક્ય િેય િોડશો નવહ કે પકડી િ ખશો નહીં.  

•       િટ કડ ાં અન્ય લોકો પિ ક્ય િયે િેંકશો નવહ કે ચચાંધશો નહીં.  

•       પપ કયલસયનો ઉપયોગ કય ય પછી, તેનો વનક લ કિત  પહેલ ાં તેને પૂિેપૂિ  ઠાંડ  પ ડિ  પ ણીન  પ ત્રમ ાં િ ખો.  

•       બધ ાં િટ કડ નો વનક લ કિત  પહેલ ાં તનેે પૂિેપૂિ  ઠાંડ  થિ  દો.  

  

દિ િરે્ષ, િટ કડ  વિક્રેત ઓ િટ કડ  િેચિ નુાં લ ઇસન્સ મેળિે ત્ય િ પહેલ ાં તેઓએ સીટીની ત લીમ લેિી અવનિ યય છે. સીટીએ વિક્રતે ઓન ે

ઓનલ ઇન ત લીમ આપિ ની તયૈ િી બત િી. વિક્ટોરિય  ડે મ ટે નિ  િ યિિક્સય લ ઇસન્સીસ આપિ મ ાં આવ્ય  નથી. જો પટોસયમ ાં કે 



 

 

બ્રેમ્પટનમ ાં બીજે ક્ય ાંય િટ કડ  િેચ ત  હોિ નુાં િહેિ સીઓન  ધ્ય નમ ાં આિે તો, તઓેને 311 અથિ  905.874.2000 (બ્રેમ્પટન બહ િથી) 

નાંબિ પિ કૉલ કિીને સર્િયસ બ્રેમ્પટનને જણ િિ નુાં કહિે મ ાં આિ ેછે.  

િટ કડ થી સુિક્ષ  અને બ ય-લૉિ (પેટ -ક નનૂો) વિશ ેિધુ મ વહતી મેળિિ  િેબસ ઇટ જુઓ, www.brampton.ca/fireworks.   

બ્રમે્પટન ટ્ર વન્િટ  

બ્રેમ્પટન ટ્ર વન્િટ વિક્ટોરિય  ડ ેમ ટે િવિિ િ/િજાન  રદિસન  સમયપત્રક પ્રમ ણે ચ લુ િહેશે. ટર્મયનલ્સ પિ ગ્ર હક સેિ  ક ઉન્ટસય બાંધ કિિ મ ાં 

આવ્ય  છે. સાંપકય કેન્ર ઉત રુઓને સહ યરૂપ થિ  સિ િ ે7 થી સ ાંજે 9 િ નય  સધુી ઉપલબ્ધ છે.  

બ્રેમ્પટન ટ્ર વન્િટની બધી બસોમ ાં અન ેબ્રેમ્પટન ટ્ર વન્િટ ટર્મયનલ્સમ ાં પ્રોવિન્સન  વનયમનો અનુસ િ મ પક્સ પહેિિ નુાં ચ લુ િહેશે. બસ 

સેવનટ ઇચિાંગ અમલમ ાં િહે છે, અને સગિડો અને ટર્મયનલ્સ જેની સપ ટીઓ સખત હોય ત ેિોચજાંદ  ધોિણે સ િ કિીન ેસવેનટ ઇિ કિિ મ ાં 

આિે છે.  

  

સર્િયસ અદ્યતન મ વહતી મ ટે િબેસ ઇટ www.bramptontransit.com જુઓ અથિ  @bramptontransit  ને Twitter પિ અનુસિો. 

કોઇ પ્રશ્નો સીધ  બ્રેમ્પટન ટ્ર વન્િટન  સાંપકય કેન્રન ે905.874.2999 નાંબિ પિ પૂછી શક ય છે.  

બ્રમે્પટન પ ક્સય  

વિક્ટોરિય  ડે પિ, બ્રેમ્પટનમ ાં લીશ-ફ્રી ડોગ પ ક્સય સવહત, બધી મનોિાંજનલક્ષી ટ્રેઇલ્સ (પગદાંડીઓ), પ્લેગ્ર ઉન્્સ, અન ેપ ક્સય ખુલ્લ  િહે છે. 

દિેક વ્યવક્તન  આિોનય અન ેસખુ ક િી મ ટ ેશ િીરિક પ્રિૃવિ મહત્િની હોય છે! આપણ ાં પ ક્સય અન ેરિરક્રએશનલ ટ્રેઇલ્સ શોધિ  

િેબસ ઇટ www.brampton.ca/parks જુઓ.  

બ્રમે્પટન રિરક્રએશન  

બ્રેમ્પટન રિરક્રએશન સેન્ટસય વિક્ટોરિય  ડે પિ સાંચ લનન  સુધ િેલ  કલ કો પ્રમ ણે ખલુ્લ  િહેશે. િજાન  રદિસોન  કલ કો અહી જોઈ શક ય છે. 

શહેિભિમ ાં િેલ યેલ  પપ્લેશ પૅ્સ શવનિ િ, મે 21 ન ાં િોજ અત્ય િની ઋતુ મ ટે િિીથી ખુલિ  વનધ યરિત છે, જો હિ મ ન અનુકૂળ િહે. પપ્લેશ 

પૅ્સન  પથળો, કલ કો, અન ેસાંચ લન વપથવતની અદ્યતન મ વહતી અહીં જુઓ. 

િેબસ ઇટ www.brampton.ca/recreation જોઇન ેરિરક્રએશન સેન્ટસય, ઉપલબ્ધ ક યયક્રમો, સભ્યપદો અને િધુ મ વહતી મેળિો.    

બ્રમે્પટન લ ઇબ્રિેી  

વિક્ટોરિય  ડે પિ િવિિ િ, મે 22 અને સોમિ િ, મે 23 ન ાં િોજ બ્રેમ્પટન લ ઇબ્રેિીની તમ મ શ ખ ઓ બાંધ િહેશે.   

અમ િી સ થે િેબસ ઇટ www.bramptonlibrary.ca પિ ઓનલ ઇન જોડ ઇને ઇ-બકૂ્સ અને ઓરડયોબૂક્સ, પટ્રીમ ટેલીવિિન અને મૂિીસ 

ઉછીની લો, વિવિધ શ્રેણીન  શૈક્ષવણક, િચન ત્મક, અન ેવ્ય િસ વયક રડવજટલ લર્નિંગ પ્લેટિોમ્સય, અને ઘણી િપતુઓ સુધી પહોંચ મેળિો. 



 

 
 

 

 

અમ િ  આયોજનોન  કેલેન્ડિ મ િિતે બધી ઉંમિન  લોકો અને વહતો મ ટે િર્ચયુયઅલ, બ્ર ાંચમ ાં અન ેડ્રોપ-ઇન ક યયક્રમો મ ટે નોંધણી કિ િો 

અને ઇમેઇલથી અમ િી અદ્યતન મ વહતી મેળિિ  સબપક્ર ઇબ કિો.  અમને Facebook, Twitter, Instagram, અન ેLinkedIn, પિ 

અનુસિો અને iOS અને ગૂગલ પ્લે પિ બ્રેમ્પટન લ ઇબ્રેિી મોબ ઇલ ઍપ ચોક્કસ ડ ઉનલોડ કિો. અમ િી ઍપ વિશે િધુ વિગતો મ ટે અહીં 

વક્લક કિો. અમ િ  કમયચ િીઓ સ થે લ ઇિ ચૅટ કિિ , કોઈ પ્રશ્ન પૂછિ , અમ િી િબેસ ઇટ જુઓ.  

બ્રમે્પટન એવનમલ સર્િયસીસ  

બ્રેમ્પટન એવનમલ શેલ્ટિ વિક્ટોરિય  ડે વનવમિ ેબાંધ િહેશે. એવનમલ કાંટ્રોલ (પ્ર ણી વનયાંત્રણ) સોમિ િથી શુક્રિ િ સિ િે 7 થી િ ત્રે 10 િ નય  

સુધી અને શવનિ િે અને િવિિ િે અને િજાઓન  રદિસોમ ાં સિ િે 8 થી સ ાંજે 6:30 િ નય  સધુી િોડ પિ હોય છે. આ વસિ યન  સમયે, 

એવનમલ કાંટ્રોલ મ ત્ર ઇમિજન્સીમ ાં પ્રવતભ િ આપશ.ે  

વિક્ટોરિય  ડ ેિીકએન્ડ મ ટ ેપીલ પવબ્લક હલે્થન  રિમ ઇન્ડસય  

આપણ ાં સમુદ યમ ાં COVID-19 િેલ િ નુાં ચ લુ છે ત્ય િ,ે િ ઇિસ સ મે જાહેિ આિોનય ઉપ યો આપણ ાં શ્રેષ્ઠ બચ િમ ાં િહે ત ેય દ િ ખિુાં 

મહત્િનુાં છે. COVID-19 નો િેલ િો િોકિ  કોઇપણ િપતુ પોત ની મેળે 100 ટક  અસિક િક નથી પણ જાહેિ આિોનય ઉપ યોન  પતિો શ્રેષ્ઠ 

સાંિક્ષણ પૂરુાં પ ડ ેછે. સાંિક્ષણન  પતિોમ ાં સ મેલ છે:  

•       િસીકિણ કિ િિુાં.  

•       બીમ િ હોઇએ ત્ય િે ઘિ ેિહેિુાં.  

•       તમ િ  હ થ િ િાંિ િ ધોત  િહેિુાં.  

•       ખ ાંસી અને છીંક ઢ ાંકીને યોનય શ્િસનલક્ષી વશષ્ટ ચ િનો મહ િિો કિિો.  

•       જરૂિ પડે ત્ય િે ઉર્ચચ-ગુણિિ ન  મ પકનો ઉપયોગ કિિો.   

પીલમ ાં તમ િી COVID-19 િેવક્સન મેળિિ  બકુકાંગ કિેી િીતે અન ેક્ય ાં કિ િિુાં ત ેઅાંગે િધુ મ વહતી મ ટે િેબસ ઇટ 

peelregion.ca/coronavirus/vaccine/ જુઓ. ઓન્ટેરિયો સુિવક્ષતપણ ેરિઓપન કિિ ન  પ્લ નમ ાંની પ્રોવિન્સની મ ગયિેખ ઓ 

અનુસિીને એકબીજાની સાંભ ળ લો.  
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