
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

બ્રમૅ્પટન ખાત ેદ્વવદ્તય સ્પોર્ટ્સ ડનેા યજમાન ્ીટી બનશે 

શદ્નવાિ,ે એપ્રિલ 6ના રોજ એક રમતગમત મફતમાાં અજમાવી જુઓ. 

બ્રૅમ્્ટન, ON (02 એપ્રિલ 2019)– 06 એપ્રિલ 2019 રોજ સીટીના પ્રવવપ્રતય એવા બ્રૅમ્પ્ટન ખાતેના વાર્ષિક રમતગમત દિન એટલેકે 

સ્પોર્ટસિ ડેમાાં નાગદરકોન ેઆપણા સમાજમાાં રમતગમત પ્રવશ ેજાણકારી મેળવવા માટ ેઆમાંપ્રિત કરવામાાં આવે છે. 

આ ઇવેન્ટ એવા કોઇ પણ વ્યદ્તત માટ ેછે જેઓએ ્રિય બનવ ું હોય, બ્રમૅ્પપટન ખાતેના રમતગમતનાાં નાના જૂથોમાાં જોડાવુાં હોય અથવા નવા 

સ્પોર્ટસિ અન ેિવૃપ્રિઓ અજમાવવી હોય. 

દ્નિઃશ લ્ક ડ્રોપ-ઇન સ્પોર્ટસિમાાં સામલે છે પ્રજમ્પનેપ્રસ્ટક્સ, સોફ્ટબૉલ, બેઝબૉલ, લૅક્રોસ, કબડ્ડી, દક્રકેટ, સોકર, ટ્રૅક, વ્હીલચેર બાસ્કેટબૉલ, હોકી, 

તરણ અન ેબીજ ું  ઘણું બધ ું. બ્રૅમ્પ્ટન સૉકર સેંટર અન ેકૅપ્રસ કૅમ્પપબેલ કમ્પયુપ્રનટી સેંટર પર તે સવાર ે10 વાગ્યાથી સાાંજે 4 વાગ્યા સુધી હાથ 

ધરાશે. 

કાયસિમોન ું ્મયપત્રક ્ીટી. તનેા સાંબવધ યુથ સ્પોર્ટસિ ઓગિનાઇઝેશનો, અન ેબ્રૅમ્પ્ટન સ્પોટિ અલાયન્સ તેમજ અન્ય કમ્પયુપ્રનટી સ્પોટસ 

પ્રોવાઇડ્સ પૂિા પાડે છે. અમારા નાના રમતગમતનાાં જૂથો સાથે સાંપકિ સાધવા અન ેતેમના કાયિક્રમો પ્રવશ ેવધ ુજાણકારી મેળવવા તેમજ બ્રૅમ્પપટન 

ફરતે ઉપલબ્ધ બહોળા વૈપ્રવધ્ય ધરાવતી િવૃપ્રિઓ માટ ેપદરવારોન ેઆમાંપ્રિત કરવામાાં આવ ેછે. 

ઇવેન્ટમાું હાજિ િહનેાિાઓન ેત્રણ સ્ટેમ્્્ ભગેી કિવાથી એક ડ્રોમાું પ્રવેશ મેળવીને ઇનામ જીતવાની તક ્ાુંપડશ ે– એક સ્ટેમ્પપ િરેક સ્પોર્ટસિ 

માટ ેજે તેઓ તે દિવસ ેઅજમાવશ.ે 

આખા ઇવેન્ટના ્મયપત્રક માટે અહહું મ લાકાત લો www.brampton.ca/recreation. 

િ્પ્રદ હરકકતો 

 બ્રૅમ્પટનમાું 268 કરતા વધ ુઇન્ડોર અન ેઆઉટડોર રમતગમતના દફલ્ડ છે, 30 આનાંિિમોિની સવલતો, 15 આઇસ પૅડ, 13 

તરણ કુાંડ, સાત દફટનેસ સેંટરો, ચાર આઉટડોર સ્કેટટાંગ ટરાંક્સ, એક 9-હોલ સાવિજપ્રનક ગૉલ્ફ કોસિ અન ે1 પ્રસ્ક પ્રહલ છે 

 ્ીટીના ત્રણ ટોચના િદ્જસ્રેશનો થાય છે: પ્રસ્વમમાંગ, કમૅ્્્ અને સ્પોર્ટ્સમાું 

 બ્રૅમ્પટનમાું 20,000 સહભાગીઓ સાથેના 20 યુથ સ્પોટિસ સાંબવધ જૂથો છે , અન ે80 પુખ્ત કમ્પયુપ્રનટી જૂથો છે 

તવોટ 

"બ્રૅમ્પ્ટન પાસ ેરમતગમતન ેિોત્સાપ્રહત કરવાનો સમૃવધ ઇપ્રતહાસ છે, જેન ેકારણ ેઉત્કષૃ્ટ રમતવીરો અન ેરમતગમતના સમર્પિત ચાહકો ઊભા 

થયા છે. આનાંિ માટ,ે પ્રમિો બનાવવા અન ેસદક્રય પ્રનરોગી જીવન શૈલી જાળવવા માટ ેરમતો રમવી સારામાાં સારી રીત છે. બ્રમૅ્પ્ટન ખાતેનો 

સ્પોર્ટસિ દિન પ્રવપ્રવધ પ્રવકલ્પો તપાસવા અન ેપોત ેમાણી શક ેએવી રમત શોધવાની જોરિાર તક આપે છે." 

http://www.brampton.ca/recreation


 

 

-      મેયર પેદટ્રક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 
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્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન દ્વશે દ્વષે વધ  માદ્હતી માટે અહીં મ લાકાત લો www.brampton.ca અમને ફોલો કિો Twitterપિ, Facebookપિ, 

અન ેInstagramપિ. 

  

 

 

 

 

  

દ્મરડયા ્ુંપકસ: 

મોદ્નકા દ ગ્ગલ  

કોઓર્ડસનેટિ, દ્મરડયા એન્ડ કમ્ય દ્નટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક ્ુંવાદ   

્ીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

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

 

 

 

 

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

