
 

 

 

 

જાન્યુઆરી 31, 2019 

 

ઇન્વસે્ટિંગ ઇન ધી સિસવક િને્ટર એઝ એ કમ્યસુનટી હબ (િામદુાસયક કને્ર તરીક ેસિસવક િને્ટરમાિં રોકાણ કરવુિં) 

 

આપણાિં શહરેમાિં નવુિં િર્વિિ બ્રામ્પટન િને્ટર અન ેનવસનર્મિત લે્ ટર બી. સપયરિન સિયટેર ખલુી રહ્ુિં છે. 
 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – બ્રામ્પટનની િૌિી પ્રખ્યાત િગવડો પૈકી એકમાિં – બ્રામ્પટન સિસવક િને્ટરમાિં કેટલાક રોમાિંચક સવકાિ કામો હાિ 

ધરવામાિં આવી રહ્ા છે. ફબે્રુઆરીમાિં, શહેરના િીટી હૉલની બહાર એકમાત્ર રૂબરૂમાિં િવેા આપતુિં િર્વિિ બ્રામ્પટન િને્ટર ધિંધા માટ ેખલુશ,ે 

અન ેનવીનીકરણ પર બાિંધકામ લે્ટર બી. સપયરિન સિયેટરમાિં શરૂ િશ.ે 

 

િર્વિિ બ્રામ્પટન િને્ટર 

 

નવુિં િર્વિિ બ્રામ્પટન િને્ટર માસહતી પૂરી પાડશે અને રહેવાિીઓને શહેરી િવેાઓની સવનિંતી કરવા દશે ેઅને કટેલીક લેવડદવેડો તાત્કાસલક 

કરવા દેશ,ે જેમ ક ેરરરિએશન (મનોરિંજન) નોંધણી, પાર્કિંગ રટરકટ ચૂકવણીઓ અને સિયેટર રટરકટ ખરીદીઓ. આ નવા ્િળે માત્ર િેરડટ, ડસેબટ 

કે ચેક ચૂકવણીઓ ્વીકારવામાિં આવશ.ે રોકડ ચૂકવણીઓ િીટી હૉલ પર કરી શકાય છે. 

 

શહેરી િવેાઓ અને માસહતી રદવિના 24 કલાક, અઠવારડયામાિં 7 રદવિ ટેસલફોન પર 311 નિંબરે ફોન કરવાિી, અિવા ઓનલાઇન 

www.brampton.ca પર ઉપલબ્ધ છે. િીટી હૉલમાિં િર્વિિ બ્રામ્પટન િેન્ટિિ અને સિસવક િેન્ટર મુલાકાતીનો અનુભવ િુધારવા, અને 

રૂબરૂમાિં િવેા પિિંદ કરતા રહવેાિીઓ માટે સવકલ્પ પૂરો પાડવા તે ્િળોની રચના કરવામાિં આવી છે. િર્વિિ બ્રામ્પટન િને્ટિિના આગળ 

સવ્તરણો રહવેાિીઓને રૂબરૂમાિં પહોંચ પૂરી પાડવા આગામી વર્ષો દરસમયાન અન્ય શહેરી િગવડોમાિં ચાલુ રહે તવેી અપકે્ષા રાખવામાિં આવે 

છે. 

 

નવુિં િર્વિિ બ્રામ્પટન િને્ટર ફેબ્રઆુરી 2019 માિં ખુલે તવેી અપકે્ષા રાખવામાિં આવ ેછે. 

 

લે્ ટર બી. સપયરિન સિયટેર 

 

આ શહેર લે્ટર બી. સપયરિન સિયેટર (LBP) નાિં નવસનમાિણ માટે $2.6 સમસલયન ખચીન ેકળા, િિં્કૃસત અને િામુદાસયક ્િળોમાિં રોકાણ 

કરી રહ્ુિં છે. નવીનીકરણિી પહોંચ િુલભતા અને આરોગ્ય અન ેિુરક્ષા લાક્ષસણકતાઓ વધશ,ે ટેકસનકલ િાધનો આધુસનક િશ,ે અને વધાર ે

આકર્ષિક, આવકાયિ જગ્યા ઊભી િશ.ે આ યોજનામાિં પુનઃરડઝાઇન કરેલો લોબી સવ્તાર િામેલ છે, જે ન કવેળ સિયેટરન ેવધારે આકર્ષિક ્િળ 

બનાવશે, પરિંત ુસિસવક િેન્ટરના તમામ મુલાકાતીઓ માટ ેએક િામદુાસયક ભગેા િવાના ્િળ તરીક ેપણ કાયિરત િશ.ે 

 

બ્રામ્પટનનુિં 2040 દૂરિંદેશીપણિં અને કલ્ચર મા્ટર પ્લાન બિંન ેિાિં્કૃસતક અને િામુદાસયક ્િળોમાિં રોકાણ આવકાર ેછે. આ લક્ષ્યન ેપહોંચી 

વળવા, આપણિં શહેર પોતાના બહુ નાના પરફોમિન્િ ્િળોનો (LBP અન ેિીરરલ ક્લાકિ સિયેટર) વધારે િારી રીતે ઉપયોગ કરવા પગલાઓ 

ભરી રહ્ુિં છે. િીરરલ ક્લાકિ સિયેટરનુિં વધાર ેનાના ્તરના પરફોમિન્િ અન ેરરહિિલ જગ્યા માટે આધુસનક, િ્તા સવકલ્પ ઊભો કરવા તાજેતરમાિં 

નવીનીકરણ કરવામાિં આવયુિં હતુિં. LBP નાિં નવસનમાિણિી 415-બેઠકનુિં સિયેટર, અન ેરરહિિલ અને રચનાત્મક વકિશોપ્િ માટે િાનુકૂળ ્ટરુડયો 

્િળ િસહત, ્િાસનક પરફોર્મિંગ આર્ટિિ િમહૂોન ેઉપલબ્ધ સવકલ્પો વધવાનુિં અન ેસવ્તરવાનુિં ચાલુ રહેશ.ે 

 

LBP હાલમાિં નવીનીકરણ માટ ેબિંધ છે. બાિંધકામ ફબે્રુઆરી 2019 માિં શરૂ િાય, અને િમાપન પાનખર 2019 માિં િાય તવેી અપકે્ષા છે. વધુ 

માસહતી માટ ેવેબિાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/LBP.  

 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/LBP


 

 

 
 

અવતરણો (ક્વૉર્ટિ): 

 

“આ સિસવક િેન્ટર પહેલેિી વય્ત બ્રામ્પટન લાઇબ્રેરી શાખાનુિં અન ેવ્તીના તમામ ભાગોન ેિવેા આપતી સવસવધ ખાનગી અન ેજાહેર 

િિં્િાઓનુિં ઘર છે. નવા િર્વિિ બ્રામ્પટન િેન્ટરની િાિ,ે લે્ટર બી. સપયરિન સિયેટરમાિં નવીનીકરણો વડે, િેન્રલ બ્રામ્પટનમાિં િાિં્કૃસતક 

અન ેિામુદાસયક કેન્ર તરીક ેસિસવક િેન્ટરની વૃસધધને ટેકો મળશ.ે” 

- મેયર પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown) 
 

“િર્વિિ બ્રામ્પટન ગ્રાહક િવેા િુધારવા અન ેઆપણાિં રહવેાિીઓને 24/7 માસહતી અન ેિવેાઓની પહોંચ પૂરી પાડવા કરટબધધ છે. સિસવક 

િેન્ટરમાિં નવુિં િર્વિિ બ્રામ્પટન િેન્ટર રહવેાિીઓન ેઅનુકૂળ િિંપકિ સબિંદ ુપરૂિં પાડવા આયોજનબધધ સવ્તરણોમાિં પહેલુિં છે, અન ેહુિં ભસવષ્યમાિં 

વધાર ેરૂબરૂ ્િળો ખોલવા આશાવાદી છુિં.” 

- રીજીયનલ કાઉસન્િલર રોએના િાન્ટોિ, કમ્યુસનટી િર્વિિીિ ચેર 
 

“િાિં્કૃસતક મા્ટર પ્લાન વયાપક જાહેર િલાહ-મિલત પ્રરિયામાિંિી પરરણમતુિં, આપણાિં શહેર માટનેુિં દૂરિંદેશીપણિં છે. લે્ટર બી. સપયરિન 

સિયેટરનુિં નવસનમાિણ રચનાત્મક રજૂઆત, સનમાિણ, િહભાસગતા, િહયોગ અન ેનવીનશોધ માટ ેબ્રામ્પટનની ભૌસતક જગ્યાની યાદી 

વધારવાની યોજનામાિં સનધાિરરત લક્ષ્યોને પહોંચી વળવા માટ ેમહત્વનુિં પહેલુિં પગલુિં છે.”  

- રીજીયનલ કાઉસન્િલર ગુરપ્રીત સધલ્લોન, ઇકોનોસમક ડવેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચર ચેર 
 

-30- 
 

બ્રમૅ્પટન સવશાળ આયોજનો સવર્ષ ેસવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભવવષ્ય માટે તૈયાર સંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમુદાયની વૃવધધ, યુવાની અને વૈવવધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાં રોકાણોન ેપ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અને વૈવવવક થતરે અમારી સફળતામાં વૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાંપે છે અને અિીં કામ કરતા લોકોમાં ગૌરવની લાગણીનો િિંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનને આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેિી ત ેએક જોડાણ 

ધરાવતું શિેર બન ેજે પ્રવતતનાત્મક, વ્યાપક અને સાિવસક િોય. અમન ેTwitter, Facebook, અન ેInstagramપર અનુિરો. અિીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

સમરડયા િિંપકિ: 

મોસનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડિનેટર, સમરડયા એન્ડ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વયૂહાત્મક િિંવાદ   

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

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

 

 

 

 

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

