
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

બ્રેમ્પટનમ ાં રિવિસ્ટોન કમ્યનુનટી સને્ટિ હવ ેખલુ્ુાં મકૂવ મ ાં આવયુાં છે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જુ્ ઇ 7, 2022) – સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનનુાં સૌથી નવુાં કમ્યનુનટી સને્ટિ, રિવિસ્ટોન કમ્યનુનટી સેન્ટિ, હવ ેજાહેિ જનત  

મ ટે ખલુ્ુાં મૂકવ મ ાં આવયુાં છે. 

રિવિસ્ટોન કમ્યુનનટી સને્ટિ અદ્યતન સોલટવોટિ પૂ્, નવસ્ત િે્  ચેન્જ રૂમ્સ અને રફટનસે રૂમ્સ અન ેસાંખ્ય બાંધ મલટી-પિપઝ (બહુનવધ-

હેતુઓ મ ટેન ) રૂમોવ ળી 34,000 ચોિસ ફૂટમ ાં ફે્ યે્ી નવીનીકિણ કિે્ી મનોિાંજન્ક્ષી સગવડ છે. નવ  કમ્યુનનટી સને્ટિમ ાં રફટનસે 

એરિય , સ્્વૉશ કોર્ટસસ અન ેઘણી સગવડો છે. 

રિવિસ્ટોન કમ્યુનનટી સને્ટિ બ્રેમ્પટનમ ાં 195 Don Minaker Drive (ડોન નમન કિ ડ્ર ઇવ) પિ નસ્થત છે. વેબસ ઇટ 

www.brampton.ca/riverstone પિ સાંપૂણસ સનુવધ ઓની ય દી જુઓ અને ક યસક્રમો મ ટે નોંધણી કિ વો. 

્વોર્ટસ (અવતિણો) 

“અમે બ્રેમ્પટનમ ાં આપણ ાં શહેિનુાં સૌથી નવુાં રિરક્રએશન સેન્ટિ, રિવિસ્ટોન કમ્યુનનટી સને્ટિ શરૂ થવ થી િોમ ાંનચત છીએ. નવીનીકિણ 

ક મગીિીઓમ ાં આિોગ્ય અન ેસુિક્ષ  સગવડોમ ાં તબદી્ીઓ, સોલટવોટિ પૂ્ મ ટે એ્સેનસબ્ (પહોંચ સુ્ભ) િેમ્પ, રફટનેસ સ ધનોની 

તબદી્ી અન ેઘણી સગવડોનો સમ વેશ થ ય છે. હુાં દિેક વયન્તને સગવડની મુ્ ક ત ્ેવ  પ્રોત્સ નહત કરાં છુાં.” 

- પૅરિક બ્ર ઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટન એક આિોગ્યપ્રદ અને સિુનક્ષત શહેિ છે અને અમે આપણ ાં સમુદ યમ ાં દિેક વયન્ત મ ટે પહોંચ સુ્ભ તકો પૂિી પ ડવ  સમર્પસત 

છીએ. રિવિસ્ટોન કમ્યનુનટી સેન્ટિ એક ઉત્કૃષ્ટ ઉમેિો છે જે સમગ્ર બ્રેમ્પટનને સેવ  આપશ.ે” 

- િૉનવન  સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્ર દનેશક ક ઉનન્સ્િ,વૉર્ડસસ 1 અને 5; પ્રમુખ, કમ્યુનનટી સર્વસસીસ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“સીટી કમસચ િીઓ સમથસકોને રિવિસ્ટોન કમ્યુનનટી સેન્ટિમ ાં આવક િવ  આશ વ દી છે. 34,000 ચોિસ ફૂટની સગવડ આપણ ાં સમુદ યન  

આિોગ્ય અને સુખ ક િી ક યોને શ્રેષ્ઠ િીતે સેવ  આપવ  અદ્યતન કિવ મ ાં આવી છે.” 

- પૉ્ મોરિસન (Paul Morrison), વચગ ળ ન  મુખ્ય વહીવટી અનધક િી (ઇન્ટિીમ ચીફ એડનમનનસ્િરેટવ ઓરફસિ), સીટી ઑફ 

બ્રેમ્પટન 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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