
 

 

 

જાન્યુઆરી 24, 2019 

 

ગૉર મડૅોસ કવડડ આઉટડોર આઇસ રરન્કની  

ઔપચારરક ભવ્ય શરૂઆતની ઉજવણી! 

 

રહવેાસીઓ અન ેમલુાકાતીઓન ેરરબન-કાપીન ેઉદઘાટન અન ેબ્રામ્પટનની પહલેી કવડડ આઉટડોર આઇસ 

રરન્કમાાં મજાની પ્રવતૃ્તિઓમાાં ભાગ લવેાનુાં ત્તનમાંત્રણ આપવામાાં આવ ેછે. 
 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – બ્રામ્પટનની નવી કવડડ આઉટડોર આઇસ રરન્કમાાં એક બપોરે મફત કૌટુાંત્તબક મોજમજા માણવા તમારા સ્કૅટ્સ બાાંધીન ે

આવો! 

 

રત્તવવાર, ફબે્રુઆરી 3, 2019 નાાં રોજ, બપોરે 1 થી 4 વાગ્યા સધુી, સીટી ઓફ બ્રામ્પટન ગૉર મૅડોસમાાં ભવ્ય ઉદઘાટન સાથ ેશરૂઆતનુાં 

આયોજન આ સરનામ ેકરી રહ્ુાં છે, 10150 The Gore Road (ધી ગૉર રોડ ત્તસ્થત કૅસલમોર રોડની ઉિર)ે. 

 

કુટુાંબોન ેમેયર પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) અન ેકાઉત્તન્સલસડ સાથે બપોર ે1 વાગ્યે ઔપચારરક રરબન-કાપીને ઉદઘાટનમાાં હાજર રહેવાનુાં 

ત્તનમાંત્રણ આપવામાાં આવ ેછે, જે પછી શે્રણીબદ્ધ કટુુાંબોને અનુકૂળ આઉટડોર અન ેઇનડોર પ્રવૃત્તિઓ યોજાશ.ે 

 

આઉટડોર પ્રવૃત્તિઓમાાં સામેલ છે:  

 મફત હોટ ચોકલેટ અન ેકોફી  

 ટીમ હોટડન્સ (Tim Hortons) દ્વારા રજૂ મફત સ્કૅટટાંગ   

 માશડમૅલો રોસસ્ટાંગ ફાયર ત્તપટ્સ  

 આઇસ કાર્વિંગ (બરફ કોતરણીકામના) પ્રદશડનો  

 CN દ્વારા રજૂ #MyBrampton ત્તચહ્ન સાથનેી છબીઓ  

 સ્મૉક’સ પુરટનીયર ફૂડ િક જયાાં હાજર મુલાકાતીઓ ખાદ્ય પદાથો ખરીદી શક ેછે  

 

ડીજે ટૅમ (DJ Tam) સમગ્ર પ્રસાંગ માટ ેબહારની બાજુએ ફરશે, અને હાજર મુલાકાતીઓ બ્રામ્પટન િાત્તન્િટ બસમાાં હૂાંફ મેળવી શક ેછે. 

 

ગૉર મૅડોસ કમ્યુત્તનટી સેન્ટર અન ેલાઇબ્રેરીમાાં ઇનડોર પ્રવૃત્તિઓમાાં સામેલ છે:  

 પુસ્તકાલયમાાં બપોર ે2 વાગ્યે લેખક વાાંચન કૅત્તવન ત્તસલ્વેસ્ટર (Kevin Sylvester) દ્વારા  

 ઍરબ્રશ ટૅટ ૂ 

 ક્રાફ્ટ સ્ટેશન  

 મફત કોટન કેન્ડી ત્તવતરણ   

 ઇબી ગમે્સ (EB Games) દ્વારા પ્રસ્તુત, ઇબી ગેમ્સ યુથ લૉન્જમાાં વીરડયો ગેમ્સ 

 ફેત્તમલી બાસ્કટેબૉલ અન ેફેત્તમલી િુમ્બા 

 બ્રામ્પટન ફાયર ત્તપ્રવને્શન ટીમ અને સ્પાકી ધી ડોગન ેમળવુાં 

 

બ્રામ્પટનમાાં આ અત્તદ્વતીય કવડડ આઉટડોર આઇસ રરન્ક 143 એકર જમીનમાાં ગૉર મૅડોસ કમ્યુત્તનટી સેન્ટર અને લાઇબ્રેરીન ેઅડીને આવેલી 

છે.   

  

http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Community-Centres/Pages/Gore-Meadows.aspx


 

 

આ રરન્કની અજોડ બનાવટ ગલે્વનેાઇઝ્ડ સ્ટીલ અને ગ્લુલમની (તોરણાકાર લાકડાની પાટડીઓની) સાથે સાથ ેધાતનુી ડૅક, એક કોન્ક્રીટ પૅડ 

અન ેપૂરા અરનેા બોર્ડસડની બનેલી છે. આ અજોડ છાપરાનુાં આવરણ અન ેરડિાઇન બનાવટી બરફને બાહરી તત્વો, ખાસ કરીન ેસૂયડથી સાંરક્ષણ 

આપે છે, જે ત્તશયાળામાાં બરફ વધાર ેનરમ બનાવી શક ેછે.  

 

આઉટડોર રરન્ક સગવડોમાાં બ ેપહોંચ સુલભ વૉશરૂમ્સ અન ેલોકસડ સાથે એક યુત્તનવસડલ ચેન્જ રૂમનો સમાવેશ થાય છે. પસડનલ સાઉન્ડ 

એત્તમ્લલફાઇંગ રડવાઇસીસ (અાંગત ધ્વત્તનવધડક સાધનો) અન ેસાાંભળવામાાં સહાયરૂપ ઇયરફોન્સ પણ સાાંભળવાની સમસ્યા ધરાવતા પેિન સભ્યો 

સ્કૅટ કર ેત્યાર ેતેઓ માટ ેઉપલબ્ધ છે. 

 

બહુ ઠાંડાગાર મત્તહનાઓમાાં, રરન્કન ેલૅઇિર હૉકી, પત્તબ્લક સ્કટૅ્સ, લેશન્સ અન ેશાઇની કદને અનુરૂપ બનાવાઇ છે. ઉનાળામાાં, આ જગ્યાને 

આયોજનો, મનોરાંજન કાયડક્રમો, કમે્લસ અને બૉલ હૉકીમાાં પરરવર્તડત કરી શકાય છે.  

 

આ રરન્ક હવે ડ્રોપ-ઇન-શાઇની અને પત્તબ્લક સ્કટૅ્સ માટે ઉપલબ્ધ છે. કાયડક્રમના સમયપત્રક માટે, અહીં ત્તલલક કરો. રરન્ક રેન્ટલ્સ માટ,ે સાંપકડ 

કરો goremeadows@brampton.ca.  

 

ગૉર મૅડોસ કવડડ આઉટડોર આઇસ રરન્કની ઔપચારરક ભવ્ય શરૂઆત પર વધુ માત્તહતી મેળવવા, અહીં ત્તલલક કરો. 

 

અવતરણ (લવૉટ): 

 

“કાઉત્તન્સલના સભ્યો અને હુાં ગૉર મૅડોસ કવડડ આઉટડોર આઇસ રરન્કની ઔપચારરક ભવ્ય શરૂઆત ઉજવવા બહુ રોમાાંત્તચત છીએ. આ 

અજોડ, ઢાંકાયેલી આઉટડોર રરન્ક બ્રામ્પટનમાાં અજોડ છે. તમારા સ્કટૅ્સ બાાંધીન ેઆવો અને અમારી સાથે બપોર ેમોજમજા, કૌટુાંત્તબક અનકુૂળ 

પ્રવૃત્તિઓ માણવા જોડાઇ જાવ!” 

 

- મેયર પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) 
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બ્રમૅ્પટન ત્તવશાળ આયોજનો ત્તવષ ેત્તવચાર ેછે. અમ ેતીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભવવષ્ય માટે તૈયાર સંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયની વૃવધધ, યુવાની અન ે

વૈવવધ્ય આપણને અલગ ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાં રોકાણોને પ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેવૈવવવક થતરે અમારી 

સફળતામાં વૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી રહ્યા છીએ એવા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા લોકોમાં ગૌરવની લાગણીનો સાંચાર 

કરે છે. અમ ેબ્રૅમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ ધરાવતું શિેર બને જે પ્રવતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમન ેTwitter, Facebook, 

અન ેInstagramપર અનુસરો. અિીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 
 

 

ત્તમરડયા સાંપકડ: 

મોત્તનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડડનેટર, ત્તમરડયા એન્ડ કમ્યુત્તનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્લટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 

 

 

http://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Drop-In-Programs.aspx?loc=1694
mailto:goremeadows@brampton.ca
http://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/39/
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

