
 

 
 

 

 

ફમેિલી ડ ે2022 ઇન બ્રેમ્પટન (બ્રમે્પટનિ ાં કુટુાંબ દિવસ 2022) 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેદિયો (જૂન 23, 2022) – આ વરે્ષ, કેનડે  ડે શકુ્રવ િ, જુલ ઇ 1 ન ાં િોજ આવશે. 

સિુિ યને ટેકો આપવ  અમનનશિન અને કટોકટીની સવે ઓ, ટ્ર દફક સેવ ઓ, ક યિ કીય અિલ બજવણી, િોડ ઓપિેશન્સ અને સુિક્ષ  સવે ઓ 

સમિતની તિ િ અમનવ યય અને મનણ યયક સેવ ઓનુાં સાંચ લન િ બેત  િુજબ ચ લુ િિેશે.  

િિેવ સીઓ કોઇ પૂછપિછો િ ટે 311 અથવ  (બ્રેમ્પટન બિ િથી) 905.874.2000 નાંબિ પિ ફોન કૉલ કિી શક ેછે, Brampton 311 

ઍપનો ઉપયોગ કિી શક ેછે (App Store અથવ  Google Play પિ ઉપલબ્ધ) અથવ  વબેસ ઇટ www.311brampton.ca જોઈ શકે 

છે અથવ  ઇિેઇલ સિન િુાં 311@brampton.ca ને ઇિેઇલ િોકલી શકે છે. અિે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન કે િીજીયન ઓફ પીલને સાંબાંમધત 

કોઇપણ બ બતો િ ટ ે24/7 ઉપલબ્ધ િિીએ છીએ.  

ઉજવો કનેડે  ડ ે2022 

સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન જુલ ઇ 1 ન ાં િોજ બપોિ ે12 થી િ ત્રે 10 વ નય  સધુી કનેેડ  ડે મનમિત્તે ઉજવણી ફિીથી ચચાંગકસુી પ કયિ ાં રૂબરૂિ ાં કિવ ની 

ઘોર્ષણ  કિવ િ ાં ખુશી અનુભવે છે. બ્રેમ્પટનની કેનડે  ડે ઉજવણી શિિેનો સૌથી િોટો એક દિવસીય પ્રસાંગ છે, આ પ્રસાંગની ઉજવણી જીવાંત 

િનોિાંજન, કળ , સાંસ્કૃમત, ખોિ ક, ફટ કડ ાં અને ઘણાં બધુાં સ થે દિવસભિ ઉજવવ નો પ્રસાંગ બની િિે છે!  

કેનેડ  ડે આયોજન પિ વધુ િ મિતી િ ટે વબેસ ઇટ જુઓ, www.brampton.ca/canadaday. 

આતશબ જી સિુક્ષ  

કેનેડ  ડે વર્ષયિ ાં ચ િ િાંજૂિ કિેલ  દિવસોિ ાંનો એક છે જ્ય િ ેબ્રેમ્પટનિ ાં પિિીટ લેવ ની જરૂદિય ત ઊભી થય  વગિ ખ નગી મિલકત પિ ટૂાંક -

અાંતિન  ફટ કડ ાં ફોડવ ની છૂટ આપવ િ ાં આવે છે. બ ય-લૉ (પેટ -ક નૂન) િેઠળ, આતશબ જીની પિવ નગી મવક્ટોદિય  ડે, દિવ ળી અને નતૂન 

વર્ષયની પૂવય સાંધ્ય એ પણ આપવ િ ાં આવ ેછે.  

   

ટૂાંક -અાંતિન  ફટ કડ ઓ એ છે જે ત્રણ િીટિ (10 ફૂટ) કિત  ઓછુાં અાંતિ ક પત  િોય છે જ્ય િ ેત ેછોડવ િ ાં આવે (િ .ત. ફ ઉન્ટેઇન્સ, વ્િીલ્સ, 

ગ્ર ઉન્ડ મસ્પનસય, સ્પ કયલસય). જેની ઊંચ ઇ અાંિ જે બ્રેમ્પટન ટ્ર મન્િટ બસ કે બ સ્કેટ બૉલન  િૂપ જેટલી િોય.  

  

બ્રેમ્પટનિ ાં િોકેટ જેવ  અન્ય તિ િ ફટ કડ ાં ફોડવ ની િન ઇ છે. આ શિેિ િિેવ સીઓને ય િ અપ વે છે કે ફટ કડ ઓ સ્ટ્રીટ, સ ઇડવૉક્સ પિ, 

શિેિન  પ ક્સય કે મ્યમુનમસપલ અથવ  સ્કૂલ મિલકતોિ ાં ફોડવ ની પિવ નગી નથી.  

  

ખ નગી મિલકતિ ાં ટૂાંક -અાંતિન  ફટ કડ ઓ ઉપયોગિ ાં લેતી વખતે, િિેવ સીઓએ આ સુિક્ષ  સ વચતેીઓ અચૂક અનસુિવી િિી:  

•       પોત ની પ સે ફટ કડ ાં િોલવવ  પ ણી ભિેલુાં પ ત્ર અથવ  પ ણી ભિેલી િોિ લ ઇન ઉપલબ્ધ િ ખો.  

•       તિ િ  િ થિ ાં સ્પ કયલિ મસવ યન  ફટ કડ ાં ક્ય િેય ફોડશો નમિ ક ેપકડી િ ખશો નિીં.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.311brampton.ca/&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C4dd8883003044aa28e6508da553370b2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637915976814666551%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQI
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

•       અન્ય લોકો પિ ફટ કડ ાં ક્ય િયે ફેંકશો નમિ કે તેઓ તિફ ચચાંધશો નિીં.  

•       સ્પ કયલસયનો ઉપયોગ કય ય પછી, તેનો મનક લ કિત  પિેલ ાં તેને પૂિેપૂિ  ઠાંડ  પ ડવ  પ ણીન  પ ત્રિ ાં િ ખો.  

•       બધ ાં ફટ કડ નો મનક લ કિત  પિેલ ાં તનેે પૂિેપૂિ  ઠાંડ  થવ  િો.  

િિ વરે્ષ, ફટ કડ ાં મવક્રેત ઓ ફટ કડ  વેચવ નુાં લ ઇસન્સ િેળવે ત્ય િ પિેલ ાં તેઓએ સીટીની ત લીિ લેવી અમનવ યય છે. સીટીએ મવક્રતે ઓન ે

ઓનલ ઇન ત લીિ આપવ ની તયૈ િી બત વી. કનેેડ  ડ ેિ ટે નવ  ફ યિવક્સય લ ઇસન્સીસ આપવ િ ાં આવ્ય  નથી. જો િિેવ સીઓ સ્ટોસયિ ાં કે 

બ્રેમ્પટનિ ાં બીજે ક્ય ાંય ફટ કડ ાં વેચ ત  િોવ નુાં જુએ તો, સર્વયસ બ્રેમ્પટનને તે બ બત 311 અથવ  (બ્રેમ્પટન બિ િથી) 905.874.2000 

નાંબિ પિ કૉલ કિીને જણ વવ નુાં કિેવ િ ાં આવે છે.  

ફટ કડ થી સુિક્ષ  અને બ ય-લૉિ (પેટ -ક નનૂો) મવશ ેવધુ િ મિતી િેળવવ  વેબસ ઇટ જુઓ, www.brampton.ca/fireworks.   

બ્રમે્પટન ટ્ર મન્િટ 

કેનેડ  ડે પિ બ્રેમ્પટન ટ્ર મન્િટ િમવવ િ/િજાન  દિવસન  સિયપત્રક પ્રિ ણે ચ લુ િિેશે. ટર્િયનલ્સ પિ ગ્ર િક સવે  ક ઉન્ટસય બાંધ કિવ િ ાં આવ્ય  

છે. સાંપકય કેન્ર ઉત રુઓને સિ યરૂપ થવ  સવ િ ે9 થી સ ાંજે 6 વ નય  સધુી ઉપલબ્ધ છે. 

બ્રેમ્પટન ટ્ર મન્િટ ચચાંગકુસી પ કય પિ કેનડે  ડે ઉજવણી મનમિત્તે બપોિે 12 થી િ ત્ર ે10:30 વ નય  સુધી અવિજવિ િ ટે િફત શટલ બસ 

સેવ ઓ પૂિી પ ડશ!ે નીચેન  ચ િ પૈકી એક સ્થળેથી િફત શટલ બસ સેવ નો લ ભ િેળવો: 

• િ ઉન્ટ પ્લીિન્ટ ગો સ્ટેશન 

• દટ્રમનટી કોિન િોલ 

• શેદિડેન કોલેજ 

• ગૉિ િૅડોસ કમ્યુમનટી સને્ટિ 

રૂટ અને સિયપત્રક િ મિતી િ ટે, 905.874.2999 નાંબિ પિ ફોન કૉલ કિો અથવ  વબેસ ઇટ જુઓ, www.bramptontranit.com. 

બ્રેમ્પટન ટ્ર મન્િટની બસોિ ાં અને બ્રેમ્પટન ટ્ર મન્િટન  ટર્િયનલ્સ પિ િ સ્ક્સ પિેિવ  વૈકમલ્પક છે. િ સ્ક પિેિવ નુાં ચ લુ િ ખન િ અને તવેુાં ન 

કિવ નુાં પસાંિ કિતી વ્યમક્ત સ થે આિિપૂવયક વતયન િ ખો. 

 

સર્વયસ અદ્યતન િ મિતી િ ટે વબેસ ઇટ www.bramptontransit.com જુઓ અથવ  Twitter પિ @bramptontransit ને અનસુિો. 

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

બ્રમે્પટન પ ક્સય 

કેનેડ  ડે પિ, બ્રેમ્પટનિ ાં લીશ-ફ્રી ડોગ પ ક્સય સમિત, બધી િનોિાંજનલક્ષી ટ્રેઇલ્સ (પગિાંડીઓ), પ્લેગ્ર ઉન્્સ, અને પ ક્સય ખલુ્લ  િિે છે. 

શ િીદિક પ્રવમૃત્ત િિેક વ્યમક્તનુાં આિોનય અને સુખ ક િી િ ટે િિત્વની િોય છે! આપણ ાં પ ક્સય અને દિદક્રએશનલ ટ્રેઇલ્સ શોધવ  વેબસ ઇટ 

જુઓ, www.brampton.ca/parks.  

બ્રમે્પટન દિદક્રએશન 

બ્રેમ્પટન દિદક્રએશન સેન્ટસય કેનડે  ડ ેપિ સાંચ લનન  સુધ િેલ  કલ કો પ્રિ ણે ખુલ્લ  િિેશે. િજાન  દિવસોન  કલ કો અિીં જોઈ શક ય છે. 

http://www.brampton.ca/fireworks
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/service-alerts/Pages/Special-Events-Services.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C4dd8883003044aa28e6508da553370b2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637915976814666551%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAi
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/bramptontransit&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C4dd8883003044aa28e6508da553370b2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637915976814666551%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
http://www.brampton.ca/parks
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Documents/Holiday-Hours/2022-CanadaDay-Recreation-Holiday-Hours.pdf


 

 
 

 

 

 

વેબસ ઇટ www.brampton.ca/summerfun જોઇને ટમેનસ અને મપકલબૉલ કોર્ટસય, સ્પ્લેશ પૅ્સ અને દિદક્રએશનલ ટ્રેઇલ્સ સમિતની, 

મવમવધ આઉટડોિ સવલતો પિ વધુ િ મિતી િેળવો. 

વેબસ ઇટ www.brampton.ca/recreation જોઇન ેદિદક્રએશન સેન્ટસય, ઉપલબ્ધ ક યયક્રિો, સભ્યપિો અને વધુ િ મિતી િેળવો.    

બ્રમે્પટન લ ઇબ્રિેી 

કેનેડ  ડે મનમિત્તે બ્રેમ્પટન લ ઇબ્રેિીની બધી શ ખ ઓ બાંધ િિેશે. જુલ ઇ 3, 2022 થી અિલી, બધી શ ખ ઓ િિ િમવવ િે બાંધ િિેશે. 

અિ િી સ થે વેબસ ઇટ www.bramptonlibrary.ca પિ ઓનલ ઇન જોડ ઇને ઇ-બકૂ્સ અને ઓદડયોબૂક્સ, સ્ટ્રીિ ટેલીમવિન અને િૂવીસ 

ઉછીની લો, મવમવધ શ્રેણીન  શૈક્ષમણક, િચન ત્િક, અન ેવ્ય વસ મયક દડમજટલ લર્નિંગ પ્લેટફોમ્સય, અને ઘણી વસ્તુઓ સુધી પિોંચ િેળવો. 

અિ િ  આયોજનોન  કેલેન્ડિ િ િફતે બધી ઉંિિન  લોકો અને મિતો િ ટે વર્ચયુયઅલ, બ્ર ાંચિ ાં અન ેડ્રોપ-ઇન ક યયક્રિો િ ટે નોંધણી કિ વો 

અને ઇિેઇલથી અિ િી અદ્યતન િ મિતી િેળવવ  સબસ્ક્ર ઇબ કિો. અિને Facebook, Twitter, Instagram, અન ેLinkedIn, પિ 

અનુસિો અને iOS અને ગૂગલ પ્લે પિ બ્રેમ્પટન લ ઇબ્રેિી િોબ ઇલ ઍપ ચોક્કસ ડ ઉનલોડ કિો. અિ િી ઍપ મવશે વધુ મવગતો િ ટે અિીં 

મક્લક કિો. અિ િ  કિયચ િીઓ સ થે લ ઇવ ચૅટ કિવ , કોઈ પ્રશ્ન પૂછવ , અિ િી વબેસ ઇટ જુઓ.  

બ્રમે્પટન એમનિલ સર્વયસીસ 

કેનેડ  ડે મનમિત્તે બ્રેમ્પટન એમનિલ શેલ્ટિ બાંધ િિેશે. એમનિલ કાંટ્રોલ સવ િ ે8 થી સ ાંજે 6:30 વ નય  સુધી િસ્ત  પિ િિેશે અને આ સિય 

મસવ યન  કલ કોિ ાં કટોકટીન  કૉલ્સને પ્રમતભ વ આપવ નુાં ચ લુ િ ખશ.ે  

 

-30- 

 

િીદડય  સાંપકય (MEDIA CONTACT) 

સીટી ઑફ બે્રમ્પટન િલ્ટીકલ્ચિલ િીદડય  

multiculturalmedia@brampton.ca 
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