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સીટી સૌિથમ વખત બ્રમૅ્પટનમ ાં યોજે છે રમતગમત દિન 

એપ્રિલ 21ન  રોજ નવી રમતગમતન ેમફત અજમ વી જોવ  મુલ ક ત લો 

બ્રૅમ્્ટન, ON – એપ્રિલ 21ન  રોજ સીટીન  સહુ િથમ એવ  બ્રૅમ્્ટન ખ તેન  રમતગમત દિન એટલેકે સ્પોર્ટસસ ડેમ ાં પ્રનવ સીઓન ેપોત ન  

સમુિ યમ ાં રમતગમત પ્રવશ ેજાણક રી મેળવવ  મ ટ ેઆમાંપ્રિત કરવ મ ાં આવે છે. 

બ્રૅમ્્ટન સૉકર સેંટર અન ેકૅપ્રસ કૅમ્પબેલ કમ્યુપ્રનટી સેંટર પર અજમ વી જોવ  મ ટનેી મફત મુલ ક તોમ ાં સવ ર ે10 અન ેસ ાંજે 4 વ ગ્ય  વચ્ચ ે

નવી રમત અજમ વી જુઓ. એમ ાં સ મેલ રમતગમત છે બેઝબૉલ, લૅક્રોસ, સૉકર, ટ્રૅક, ફુટબૉલ, મ ર્શયસલ આટસ, પ્રજમ્નેપ્રસ્ટક્સ, વ્હીલચેર 

બ સ્કેટબૉલ, હૉકી, પ્રસ્વમમાંગ અન ેબીજુાં ઘણાં.  

ક યસક્રમોનુાં સમયપિક સીટી અન ેસાંબદ્ધ યુથ સ્પોર્ટસસ ઓગસન ઇઝેશનો, બ્રૅમ્્ટન સ્પોટસ અલ યન્સ અન્ય કમ્યુપ્રનટી સ્પોટસ િોવ ઇડસસ સ થે પૂર  

પ ડ ેછે. અમ ર  ન ન  રમતગમતન ાં જૂથો સ થે સાંપકસ સ ધવ , તેમન  ક યસક્રમો પ્રવશે વધ ુજાણક રી મળેવવ  અન ેશહેર ફરતે ઉપલબ્ધ બહોળ  

વૈપ્રવધ્ય ધર વતી િવૃપ્રિઓ મ ટ ેપદરવ રોન ેઆમાંપ્રિત કરવ મ ાં આવ ેછે. ઇન મ જીતવ ની તક મ ટ ેઇવને્ટ પ સપોટસ પર િણ સ્ટૅમ્્સ મેળવો! 

ઇવેન્ટન ાં સાંપૂણસ સમયપિક મ ટે અહીં મુલ ક ત લો www.brampton.ca  

રસિિ હદકકતો: 

 બ્રૅમ્પટનમ ાં આ બધુાં છે: 233+ મિે નની/ઇન્ડોર રમતગમતન  દફલ્ડ, 36 આનાંિિમોિની સવલતો, 18 આઇસ પૅડ, 13 તરણ કુાંડ, 

7 દફટનેસ સેંટરો, 4 આઉટડોર સ્કેટટાંગ ટરાંક્સ, 1 9-હોલ સ વસજપ્રનક ગૉલ્ફ કોસસ, અન ે1 પ્રસ્ક પ્રહલ 

 સીટીન  િણ ટોચન  રપ્રજસ્ટ્રેશનો છે: પ્રસ્વમમાંગ, કૅમ્્સ અન ેસ્કેટટાંગ 

 શહેરમ ાં 20,000 સહભ ગીઓ સ થેન  21 યુથ સ્પોટસસ સાંબદ્ધ જૂથો છે અન ે80 પુખ્ત કમ્યુપ્રનટી જૂથો છે 

 ક્વોટ: 

બ્રૅમ્્ટન પ સ ેરમતગમતનો સમૃદ્ધ ઇપ્રતહ સ છે, જેન ેક રણ ેઉત્કૃષ્ટ રમતવીરો અન ેરમતગમતન  સમર્પસત ચ હકો ઊભ  થય  છે. આનાંિ મ ટ,ે 

પ્રમિો બન વવ  અન ેસદક્રય પ્રનરોગી જીવન શૈલી જાળવવ  મ ટ ેરમતો રમવી સ ર મ ાં સ રી રીત છે. બ્રૅમ્્ટન ખ તેનો સ્પોર્ટસસ દિન યુવ ન 

લોકોન ેપ્રવપ્રવધ પ્રવકલ્પો તપ સવ  અન ેપોત ેમ ણી શક ેએવી રમત શોધવ ની જોરિ ર તક આપ ેછે.  

-       મેયર પ્રલન્ડ  જેફ્રી 

 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Sports/Pages/Sports-Day-in-Brampton.aspx
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બ્રામ્પટનમાાં મોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્ાાં છે. આપણે વેધક ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા ભન્દ્વષ્ય માટે તૈયાર સાંસ્થા છીએ. આપણે આપણાાં સમુદાયની વૃન્દ્ધધ જાણીએ છીએ, જુવાની 

અને ન્દ્વન્દ્વધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોરરડોરના કેરિમાાં ન્દ્સ્થત, રોકાણ પ્રોત્સાહક અને આપણી વૈન્દ્વવક સફળતા 

ન્દ્વકસાવનાર છીએ. આપણે ગુાંજી ઊઠતા શહેરી કેરિો ન્દ્વકસાવીએ છીએ જે ધ્રૂજતા નથી અને અહીં રહેતા અને કાયયરત લોકોમાાં ગૌરવ વધારીએ છીએ. આપણે બ્રામ્પટનને 

આગળ વધારી રહ્ાાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવયગ્રાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 

માન્દ્હતી જાણો. 
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મીરડયા કોર્ડયનેટર (Media Coordinator) 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન (City of Brampton) 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

