
 

 

 

29 જૂન 2018 

બ્રમૅ્પટન સૉકર સેંટર બદલાઇ રહ્યું છે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – બ્રૅમ્પટન સૉકર સેંટર (Brampton Soccer Centre) એક ઇન્ડોર/આઉટડોર મલ્ટટ-સ્પોર્ટસસ ફેલ્સલ્લટીનયું રૂપ લઈ 

રહ્યું છે. હાલમાું અનેક નવીનીકરણો ચાલી રહ્ા છે અન ેઆગામી વર્ષ ેઆઉટડોર મેદાનોના ઉપયોગનો લ્વસ્તાર કરવા માટે નવયું ડોમ અન ેબે ટફસ 

રફટડ બનાવવાની યોજના છે. સેંટર ખાતે જયલાઇ 9ના રોજ સાુંજે  થી 8 વાગ્યે વધય જાણકારી મેળવવા માટે જાહેર માલ્હતી સત્ર હાથ ધરવામાું 

આવી રહ્યું છે જેમાું રસ ધરાવતા રહીશોને આમુંત્રણ છે. 

ઇનડોર નવીનીકરણ 

ગત થોડા વર્ષોમાું લ્વલ્વધ રમતોની લોકલ્િયતા સ્થાનાુંતરરત થઈ છે, શહેરમાું લ્જમ્નેલ્શયમની એટલેક ેવ્યાયામશાળાની જગ્યા માટે વધતી જતી 

માુંગ છે. રફટડહાઉસ ડી જે ઘણી વખત હુંગામી વ્યાયામશાળા તરીક ેવાપરવામાું આવે છે તમેાું તાજેતરમાું  એક નવો માળ ઉમેરીન ેઅધસ-કાયમી 

વ્યાયામશાળા એટલેકે જીમ્નેશ્યમમાું રૂપાુંતરરત કરવામાું આવ્યયું છે. 

જીમના નવા ફ્લોરમાું સપાટીની ગયણવત્તામાું સયધારો થશ ેઅન ેઆ સ્થળે રમી શકાય એવા રમતોના િકારોમાું વધારો થશ ેજેને કારણ ેટનૂાસમને્ટો 

અન ેઅન્ય ઇવને્ર્ટસ માટનેા વેન્યયનો એક વધારાનો લ્વકટપ ઊભો થશ.ે નવયું ફ્લોરરુંગ તમે છતાું આવશ્યક હશ ેતો કોઇ મહત્ત્વના રમતગમતના 

ઇવેન્ટ માટ ેદૂર કરી શકાયે તેવયું હશ.ે 

આઉટડોર નવીનીકરણ 

આખયું વર્ષસ ઉપયોગ કરી શકાય તે માટે એક રફટડ એટલેક ેમેદાન પર એક નવયું વધેર-િૂફ ડોમ બનાવવામાું આવશ.ે ડોમ દર વર્ષ ેનવેમ્બરથી એલ્િલ 

રફટડન ેઆવરી લેશ.ે ડોમની પાસે જ એક નાનયું મકાન બનાવાશે જેમાું પ્લેયરોન ેશૌચાલય અન ેચેન્જરૂમની સવલતો પૂરી પાડશે. પાડોશમાું 

રહેલ રહેઠાણો પર ઓછામાું ઓછી અસર થાય તે માટ ેડોમ તે રફટડ પર બનાવવામાું આવશ ેજે રહેઠાણ ધરાવતા ઘરોથી સવાસલ્ધક દૂર હોય. 

વધયમાું, રફટડ દરેક િકારની રમતો માટ ેઉલ્ચત ઠર,ે તે રમવાની ૠતય લ્વસ્તારી શકાય અને વરસાદન ેકારણે બુંધ કરવાના બનાવો ઘટાડવા માટ ેબે 

આઉટડોર રફટડ લાઇર્ટસ સાથે બનાવટી ટફસમાું રૂપાુંતરરત કરવામાું આવી રહ્ા છે. 

બાુંધકામ પણૂસ થશ ેત્યાર ેસવલતનયું નામ બદલીને "બ્રૅમ્પટન સ્પોર્ટસસ સેંટર” કરાશે જે સેંટરના ઘણી બધી રમતોના ઉપયોગને િલ્તબબુંલ્બત કરશે. 

ક્વોટ: 



 

 

"રહીશો અન ેવપરાશકતાસ જૂથોએ પાક્સસ એન્ડ રરરિએશન માસ્ટર પ્લાનના લ્વકાસ અવકત ેઅમને જણાવ્યયું હતયું કે અમાર ેશહેર ફરતે મળતી 

સ્પોર્ટસસની સવલતોનયું વૈલ્વધ્ય વધારવયું જોઇએ. બ્રૅમ્પટન સૉકર સેંટર ખાતેના નવીનીકરણ આ સ્થળ ેરમતોના વધય લ્વકટપો પૂરા પાડશે જેથી 

સમયદાયની સવેા વધય સારી રીતે થાય અન ેજેનાલ્થ એક સરિય, આરોગ્યિદ જીવનશૈલી ઊભી કરવામાું મદદ મળે".  

-       મેયર લ્લન્ડા જેફ્રી 
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બ્રમૅ્પટન લ્વશાળ આયોજનો લ્વર્ષ ેલ્વચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતયું ભલ્વષ્ય માટે તયૈાર સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમયદાયની વૃલ્ધધ, યયવાની અન ેવૈલ્વધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ િદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે લ્સ્થત છીએ જયાું રોકાણોન ેિોત્સાલ્હત કરીએ છીએ અન ેવૈલ્વવક સ્તરે અમારી સફળતામાું વૃલ્ધધ કરી રહ્ા છીએ. અમે બનાવી 

રહ્ા છીએ એવા ગલ્તશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરવની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપાવી રહ્ા છીએ જેથી તે એક જોડાણ 

ધરાવતયું શહેર બન ેજે િવતસનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહલ્સક હોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં વધય જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

  

 

 


