
 

 

 

ઓક્ટોબર 9, 2018 

બ્રામ્પટનમાાં આ પાનખર ઋતુમાાં કોળુાં સમય (ગરુ્ડ ટાઇમ્સ) 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – પાનખર ઋતુ આવી છે અને તેની સાથે આખા કુટુાંબને આનાંદ માણવાલાયક મફત, ઉત્સવ પ્રવૃત્તિઓની 

હાર પરત આવી છે. 

ચાહકોની મનપસાંદ “ફ્રાઇટ નાઇટ્સ (ત્તબહામણી રાતો)” રત્તવવાર, ઓક્ટોબર 14 થી ફરી શરૂ થશ.ે  બાળકો માટે ચોક્કસ ત્તવષય આધારરત 

ઉદ્યોગ, સાંગીત, સ્વીમમાંગ, સ્કેટટાંગ, અને ઘણી ‘ભવ્ય’ પ્રવૃત્તિઓનો આનાંદ માણો. હાજર રહવેા કોઇ નોંધણી કરાવવાની જરૂર નથી. સ્વીમમાંગ 

અન ેસ્કેટ્સમાાં પ્રવેશ (લાગ ુહોય ત્યાાં) ત્તબન-નાશવાંત ખોરાકી વસ્તુના દાન (વ્યત્તક્ત દીઠ એક) સાથ ેમફતમાાં આપવામાાં આવશે. તમામ 

પ્રવૃત્તિઓ સાાંજે 6 થી રાત્રે 9 સુધી યોજાશ.ે 

આ ઋતુનુાં સમાપન કરવા, 10મી વાર્ષડક ગ્રેટ પમ્પરકન પાટી નવમે્બર 1, 2018 નાાં રોજ યોજાશ.ે 

સાંપૂણડ આયોજનોની યાદી નીચે જુઓ: 

ફ્રાઇટ નાઇટ્સ: 
  

રત્તવવાર, ઓક્ટોબર 14 

ગ્રીનબ્રાયર રરરિએશન સને્ટર 

 બોનફાયર (હોળી) અને વૅગન રાઇડ્સ (સવારીઓ) 

 ચહેરા પર ત્તચત્રકામ 

 હોન્ટેર્ (ભૂત્તતયા) સ્કૅટ 

શિુવાર, ઓક્ટોબર 19 

સને્ચરુી ગાર્ડન્સ રરરિએશન સને્ટર 

 પમ્પરકન શણગાર 

 એર બ્રશ/ચહેરા પર ત્તચત્રકામ 

 બોનફાયર (હોળી) અને વૅગન રાઇડ્સ (સવારીઓ) 

શત્તનવાર, ઓક્ટોબર 20 

લૉફર’સ લકૅ રરરિએશન સને્ટર 

 પમ્પરકન શણગાર 

 બોનફાયર (હોળી) અને વૅગન રાઇડ્સ (સવારીઓ) 

 ચહેરા પર ત્તચત્રકામ 

શિુવાર, ઓક્ટોબર 26 

ગૉર મરૅ્ોસ કમ્યતુ્તનટી સને્ટર 

 હોન્ટેર્ વગૅન રાઇર્ (ભૂત્તતયા વૅગન સવારી) 

 સ્વૅમ્પ સ્વીમ 

 ઝોમ્બી ઝુમ્બા 

http://www.brampton.ca/EN/RESIDENTS/community-centres/pages/fright-night.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/Greenbriar-Recreation-Centre/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/Century-Gardens-Recreation-Centre/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/Loafers-lake-recreation-centre/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/gore-meadows-community-centre/pages/welcome.aspx


 

 

પ્રોફસેર’સ લકૅ રરરિએશન સને્ટર 

 જીઓકૅમશાંગ ઇન ધી ર્ાકડ 

 સ્પૂકી ફોટો બથૂ 

 હોન્ટેર્ વગૅન રાઇડ્સ (ભૂત્તતયા વગૅન સવારી) 

ધી ગ્રટે પમ્પરકન પાટી:  

ગરુુવાર, નવમે્બર 1 

ગાર્ડન સ્ક્વરે, ર્ાઉનટાઉન બ્રામ્પટન 

 

બપોરે 6 – સાાંજે 8 વાગ્યા સુધી 

 એન્વાયરોડ્રમથી જીવાંત મનોરાંજન 

 લાઇવ ગ્લૉ પરફોમડન્સ 

 કૂકી શણગાર 

 ઍરબ્રશ ટૅટ ૂ

 રખરુ્ાં જાદૂગર 

તમારો હૅલોવીન પહેરવેશ પહેરો અન ેતમારા પમ્પરકન્સને પ્રખ્યાત ગ્રેટ પમ્પરકન સ્મેશમાાં ત્તમત્તિત કરવામાાં આવે તે પહેલાાં તનેે છેલ્લી વાર 

પ્રજવત્તલત કરવા તમારી સાથ ેલાવો! આ આયોજન ચોક્કસ થશે પછી ભલે વરસાદ પર્ે ક ેતર્કો હોય. 

વધ ુમાત્તહતી મેળવવા વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca  

અવતરણ (ક્વૉટ): 

“આ પાનખરમાાં ઋતુના બદલાતા રાંગોનો આનાંદ માણવાની સાથ ેસાથે બ્રામ્પટનમાાં માણવાલાયક પુષ્કળ તકો છે. હુાં રહેવાસીઓને ફ્રાઇટ 

નાઇટ્સમાાં અન ે10મી વાર્ષડક ગ્રટે પમ્પરકન પાટીમાાં ભાગ લેવા માટ ેબહાર જવા અન ેઆ શહેરમાાં માણવાલાયક તમામ ઉત્સવી મજામાાં ભાગ 

લેવા પ્રોત્સાત્તહત કરુાં છુાં .” 

-       મેયર ત્તલન્ર્ા જૅફરી (Linda Jeffrey)                                                                                                                

-30- 

બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તૈયાર સુંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અને િૈવિધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમે કૅનેડાના ઇનોિેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અને િૈવવિક થતરે અમારી સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અને અિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમે બૅ્રમ્્ટનને આગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી ત ેએક જોડાણ 

ધરાિત ું શિેર બન ેજે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અને સાિવસક િોય. અમન ેTwitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 

ત્તમરર્યા સાંપકડ : 

નાટાલી સ્ટોગરર્લ (Natalie Stogdill) 

મીરર્યા રરલેશન્સ  

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/professors-lake-recreation-centre/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Pumpkin-Party.aspx
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

