
 

 

  

ફેબર્ુઆરી 1, 2018 

િરવરસ્ટોનના ભિવષ્યની શોધમા ં

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો - સીટી ઓફ બર્ામ્પટન િરવરસ્ટોન ક્લબહાઉસમાં ભાિવ કમ્યુિનટી સેન્ટર (સામુદાિયક કેન્દર્) અને તેનાથી આપણાં 
સમુદાયને કેવી રીતે લાભ થશે તે અંગે ચચાર્ કરવા જાહેર બેઠક યોજશે. જાહેર જનતાને ઇમારતની મુલાકાત લેવા, પર્ોજેક્ટ િવશે શહેરના 
કમર્ચારીગણ સાથે વાત કરવા, અને બર્ામ્પટનના નવાનક્કોર િરિકર્એશન સેન્ટર (મનોરંજન કેન્દર્) અને કન્ઝવશન એિરયા (સાચવણી િવસ્તાર) 
માટેની યોજનાઓ અંગે વધુ માિહતી મેળવવાનું આમંતર્ણ આપવામાં આવે છે. 

જાહેર બેઠક ગુરુવાર, ફેબુર્આરી 15 નાં રોજ બપોરે 1-3 વાગ્યે અને સાંજે 6-8 વાગ્યા વચ્ચેના સમયમાં મળશે. બે સતર્ો આ સરનામે યોજાશેઃ 
The Riverstone Clubhouse, 150 Don Minaker Drive (near McVean Drive and Queen Street East). 
(િરવરસ્ટોન ક્લબહાઉસ, 150 ડોન િમનાકર ડર્ાઇવ (મૅકવીન ડર્ાઇવ અને ક્વીન સ્ટર્ીટ ઇસ્ટ પાસે). 

નવીનીકરણ કરેલંુ કમ્યુિનટી સેન્ટર િફટનેસ રૂમો, મલ્ટી-પરપઝ (બહુિવધ-હેતુઓ માટેના) રૂમો, અને થેરાપ્યુિટક (રોગિનવારક) પૂલ સાથે 
અદ્યતન એક્વેિટક્સ (જળકર્ીડા) સગવડ પૂરી પાડશે. તમામ ઉંમરના રહેવાસીઓને કેન્દર્નો આનંદ લેવા આવકારવામાં આવશે ત્યારે, વિરષ્ઠ લોકો 
માટેના કાયર્કર્મો પર ભાર મૂકવાથી બર્ામ્પટનની પૂવર્ બાજુએ વયોવૃદ્ધ લોકોની વસ્તીને ટેકો આપવામાં મદદ મળશે. વૅલી લૅન્ડ્સને (ભૂતપૂવર્ 
ગોલ્ફ કોસર્ને) અપનાવીને નવો કન્ઝવશન એિરયા બનાવવામાં આવશે. આનાથી સ્થાિનક વન્યજીવન માટે મહત્વનો આવાસ સચવાશે, અને 
સિકર્ય જીવનને પર્ોત્સાિહત કરવા કનેક્ટેડ ટેર્ઇલ િસસ્ટમ (સમિન્વત પગેરંુ તંતર્) પૂરંુ પાડી શકાશે. 

ઉદ્યાનો અને િરિકર્એશન માસ્ટર પ્લાન િવકસાવતી વખતે બર્ામ્પટન રહેવાસીઓ, સામુદાિયક જૂથો, ધંધાઓ સાથે વ્યાપક સલાહ-મસલતના 
આધારે િરવરસાઇડ ક્લબહાઉસ અને આસપાસની જમીનો ખરીદવામાં આવી હતી. નવી સગવડ બનાવવાને બદલે પહેલેથી હયાત સગવડનંુ 
નવીનીકરણ કરીને, શહેર લાખો ડોલસર્ અને વષ નો બાંધકામ સમય બચાવશે. 

આ કમ્યુિનટી સેન્ટર અને કન્ઝવશન એિરયાનો ઉમેરો કરવાથી મનોરંજન સેવાઓ સુધીની પહ ચ સુધરશે અને સ્થાિનક રહેવાસીઓ માટે 
આરોગ્યપર્દ, સિકર્ય જીવનશૈલીને ટેકો મળશે. 

નવું િરિકર્એશન સેન્ટર જાહેર જનતા માટે વષર્ 2019 ની વસંતઋતુમાં ખુલ્લંુ મૂકવામાં આવે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. વધુ માિહતી અને 
પર્ોજેક્ટ સંબંિધત અદ્યતન માિહતી માટે, વેબસાઇટ જુઓઃ www.brampton.ca/riverstone. 
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બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે કંપાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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