
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 આ જૂનમાાં બહાિ નીકળો અન ેબ્રમે્પટનમાાં સરિય બનો 

જૂન એ મનોિાંજનનો મહહનો છે! (જૂન ઇઝ એ રિરિએશન મન્થ!) 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (મ ે28, 2019) – જૂન એ મનોિાંજનનો મહહનો છે, અને તમામ ઉંમિના િહવેાસીઓન ેબહાિ જવા અને સરિય થવા 

પ્રોત્સાહહત કિવામાાં આવ ેછે. િમતના મેદાનો, ઉજાણી હવસ્તાિો, ટેહનસ કોર્ટસસ, સ્પોર્ટસસ ફીલ્ડ્સ, સ્કૅટબોર્સ પાર્કસસ અને ખલુ્ડલી જગ્યાઓ વર્ે, 

આ ઉનાળામાાં સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની મનોિાંજન સગવર્ોમાાં મોજમજા કિવાલાયક ઘણાં બધુાં છે. 

આપણાં શહેિ જૂન ઇઝ એ રિરિએશન મન્થ ઉજવવા શે્રણીબદ્ધ આયોજનો કિી િહ્ુાં છે, જેમાાં સામેલ છે: 

િાષ્ટ્રીય આિોગ્ય અન ેતાંદિુસ્તી રદવસ (નશેનલ હલે્ડથ એન્ર્ રફટનસે ર્)ે 

જૂન 1 | સવાિ ે10 થી બપોિ ે12 વાગ્યા સુધી | ચ ાંગકુસી પાકસ (Chinguacousy Park) 

સ્કેવેન્જિ હન્ટ, Zumba™ (ઝુમ્બા) અન ેહેલ્ડથ એન્ર્ વૅલનેસ (આિોગ્ય અને સુખાકાિી) બૂથ્સ માટે અમાિી સાથ ેજોર્ાઇ જાવ 

 

િૉક ર્કલાઇચમ્બાંગ ટ્રાય-ઇર્ટસ (પવસતાિોહણ અજમાવી જુઓ) 

જૂન 10 થી 16 | કૅન ગાઇલ્ડસ રિરિએશન સને્ટિ 

બ્રેમ્પટનની સૌથી નવી સખુસગવર્ અજમાવી જુઓ. 

 

પાકસ (ઉદ્યાન) પ્રવહૃિઓ  

જૂન 10 થી 13 | હવહવધ સ્થળો 

જુલાઇ 2 નાાં િોજ ઔપ ારિક કૅમ્પ ઋતુ શરૂ થાય તે પહેલાાં બાળકોને કમૅ્પ િમતો િમવા અને અમાિા કેમ્પ આગવેાનોન ેમળવા હનમાંહિત 

કિવામાાં આવે છે. 

 

આાંતિિાષ્ટ્રીય યોગ રદવસ 

જૂન 21 | સાાંજે 7 થી િાિ ે9 | માઉન્ટ પ્લીઝન્ટ કમ્યુહનટી સેન્ટિ 

એક નોન-હસ્લપ યોગા મટે (લપસી ના પર્ાય તેવી સાદર્ી યોગ કિવા) લાવશો, તમાિા યોગ સાંબાંહધત વસ્િો પહેિશો અન ેએક સાાંજે યોગ 

ખુલ્ડલામાાં (આઉટર્ોસસ) કિશો. 

બ્રેમ્પટન 25 થી વધાિ ેસામુદાહયક કેન્રોનુાં ઘિ છે, 11 સ્વીચમાંગ પૂલો, 17 આઇસ રિાંર્કસ, રફટનસે સગવર્ો, ઇનર્ોિ િમત ક્ષેિો, આઉટર્ોિ 

સ્પ્લેશ પૅ્સ અન ેતમામ ઉંમિના અન ેક્ષમતાઓ ધિાવતા લોકો માટ ેહવહવધ કાયસિમો આપ ેછે. 

જૂન ઇઝ એ રિરિએશન મન્થ હવશ ેવધુ માહહતી અહીં મેળવો, www.brampton.ca/recmonth. 

આપણાાં શહેિના આયોજનો અન ેપ્રવૃહિઓ હવશ ેવધુ માહહતી મેળવવા તમાિી નજીકના રિરિએશન સેન્ટિની મુલાકાત લો, અથવા વેબસાઇટ 

જુઓ www.brampton.ca/recreation. 

 

 

http://www.brampton.ca/recmonth
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

અવતિણ (ર્કવૉટ): 

“જૂન ઇઝ એ રિરિએશન મન્થ એ બ્રેમ્પટનની આધુહનક સગવર્ો, ખલુ્ડલી જગ્યાઓ અન ેઅમે આપીએ છીએ તેવા ઘણાાં કાયસિમોનો આનાંદ 

લેવાની એક અદભુત તક છે. બ્રમે્પટન એક આિોગ્યપ્રદ અન ેસુિહક્ષત શહેિ છે, અને હુાં તમામ ઉંમિના િહેવાસીઓન ેનવી િમત અજમાવવા ક ે

પાકસમાાં પોતાના કુટુાંબીજનો અન ેહમિો સાથ ેએક રદવસ આનાંદ માણવા પ્રોત્સાહહત કરાં છુાં.” 

   -       મેયિ પૅરટ્રક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊર્જદ મળ ેછે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસન ાં નેતતૃ્િ 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપર 

જોડાિ. અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 
 હમરર્યા સાંપકસ: 

મોહનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ર્સનેટિ, હમરર્યા એન્ર્ કમ્યુહનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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