
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

 

કનેડેાની સૌથી મોટી રિકટે ટનુાામને્ટ બ્રમે્પટનમાાં યોજાવાની છે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જૂન 4, 2019) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન આ ઘોષણા કિતા િોમાાંચ અનભુવે છે કે તેઓ ઉનાળો 2019 માાં ગ્લોબલ 

(વૈશ્વવક) T20 (GT20) રિકટે ટનુાામને્ટના યજમાન બનશ!ે 

GT20 એક વાર્ષાક રિકેટ ટનુાામેન્ટ છે જેમાાં ઉત્તિ અમેરિકી રિકટે ખલેાડીઓ અને રિકેટની દુશ્નયાના કટેલાક સૌથી મોટા નામો ભાગ લેશ.ે  

આ ટનુાામેન્ટની પહેલી સીઝન જૂન 2018 માાં કકાંગ સીટી, ઓન્ટેરિયોમાાં શરૂ થઇ, અને બીજી સીઝન જુલાઇ 25 થી ઓગસ્ટ 11, 2019 

સુધી યોજાશ.ે 

GT20 એ કનેેડામાાં યોજાનાિી પહેલી મોટી T20 રિકટે ટુનાામેન્ટ છે, અને તે િાષ્ટ્રીય અને આાંતિિાષ્ટ્રીય દશાકો ખેંચી લાવશ ેતવેી અપેક્ષા 

િાખવામાાં આવે છે.  

બ્રેમ્પટનમાાં આ શહેિની માશ્લકીના 12 મોટા રિકટે મેદાનો અન ેચાિ નાના કદના મેદાનો છે. બ્રેમ્પટનમાાં આ િમતની લોકશ્િયતાન ેધ્યાનમાાં 

લેતા, આ શહેિ પાસ ે2019 માાં ત્રણ મોટા રિકટે િોજેક્ટ્સનુાં આયોજન છે. બ ેનવા પૂણા કદના રિકેટ મેદાનો 407/Dixie area (રડક્ટસી 

શ્વસ્તાિમાાં) અન ેગૉિ મડૅોસ કમ્યુશ્નટી સેન્ટિમાાં બાંધાઇ િહ્યા છે. વધમુાાં, ટેિામોટો પાકા રિકેટ રફલ્ડને LED (એલઇડી) લાઇટો મળવાની છે, જે 

સમગ્ર મેદાનને આવિી લેશ ે– કનેેડામાાં પૂણા કદના રિકેટ મેદાન માટે તનેા િકાિનુાં આ પહેલુાં મેદાન છે. 

GT20 ટુનાામેન્ટ શ્વશ ેવધુ માશ્હતી મેળવવા, કપૃા કિી વેબસાઇટ જુઓ www.gt20.ca 

અવતિણો (ક્ટવૉ્સ): 

“મને એ કહવેામાાં ગૌિવ થાય છે કે બ્રેમ્પટન આ વષે GT20 રિકટે ટનુાામને્ટનુાં યજમાન બની િહ્યુાં છે! એક આિોગ્યિદ અને સિુશ્ક્ષત શહિે તિીક ે

જયાાં રિકેટ ખાસ કિીન ેિખ્યાત છે, બ્રમે્પટન આ િશ્સદ્ધ આયોજન માટ ેએક આદશા સ્થળ છે. અમ ેસ્થાશ્નક, િાષ્ટ્રીય અન ેઆાંતિિાષ્ટ્રીય 

દશાકોને હાજિ િહવેાનુાં શ્નમાંત્રણ આપીએ છીએ જે ચોક્ટકસપણ ેઆ ઉનાળામાાં એક િોમાાંચક ટુનાામેન્ટ બની િહેવાની છે.”  

     -    મેયિ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) 

“GT20 કનેેડા બ્રમે્પટનન ેપોતાનુાં નવુાં ઘિ બનાવવામાાં બહુ િાજી છે. આ રિકટે માટ ેશ્વકસવા અને ફળદ્રુપ થવા એક કુદિતી શ્નવાસસ્થાન છે, 

અન ેઅમે શ્વવવસ્તિીય રિકેટ અને શહેિમાાં કટેલાક સૌથી મોટા નામો લાવવા પૂિપેૂિા કરટબદ્ધ છીએ. આ શહેિની સહાયતા અન ેરિકટે કનેેડાના 

માગાદશાન વડ,ે અમ ેભશ્વષ્યમાાં કનેરેડયન રિકેટને સેવા આપવા િશ્તભાઓને પોષવા અને શ્વવવસ્તિીય રિકેટિો ઊપજાવવા પાયાના સ્તિ ેિોકાણ 

કિી િહ્યા છીએ. હુાં અમન ેઅહીં લાવવામાાં સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અન ેમેયિ પૅરિક બ્રાઉન ેકિેલી સહાયતા માટે તેઓનો આભાિ માનુાં છુાં . સાથે 

મળીન,ે આપણ ેબ્રેમ્પટનને વૈશ્વવક રિકટે નક્ટશામાાં ઉમેિી શકીએ છીએ." 

      -    ગુિમીત સસાંહ (Gurmeet Singh), માશ્લક, GT20 કનેડેા 
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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. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

શ્મરડયા સાંપકા: 

મોશ્નકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડાનેટિ, શ્મરડયા એન્ડ કમ્યુશ્નટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

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

શ્મરડયા સાંપકા– GT20 રિકટે ટનુાામને્ટ 

સ્વશ્્નલ ઠાકિે (Swapnil Thakare) 

આશ્સસ્ટન્ટ મીરડયા મેનેજિ, GT20 

647.327.0650 | media@gt20.ca 
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