
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

 

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમાાં સાત નવી આઉટડોિ પપકલબૉલ કોર્ટસસ ખલુ્લી મકૂવામાાં આવી 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જૂન 27, 2019) – પપકલબૉલ એ કનેેડામાાં સૌથી ઝડપથી પવકસી િહેલી િમતો પૈકી એક છે, અને આ િમત હવ ે

બ્રેમ્પટનમાાં પોતાનુાં ઘિ ધિાવે છે! સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેસાવસજપનક વપિાશ માટ ેબે સ્થળોએ સાત આઉટડોિ પપકલબૉલ કોર્ટસસ ઔપચારિક િીતે 

ખુલ્લી મૂકી છે. 

       1.      ફ્લાવિ સીટી કમ્યપુનટી કમે્પસ | 8950 મકૅ્લૉફપલન િોડ 

સોમવાિથી શકુ્રવાિ, સવાિ ે9 થી સાાંજે 5 વાગ્યા સધુી, સીટી કમસચાિીગણ લેક્રોસ બોક્સમાાં ચાિ પપકલબૉલ કોર્ટસસની ગોઠવણ કિશે. 

આ પસવાયના સમયે, ખેલાડીઓ પોતાની પોટેબલ નરે્ટસ લાવી શક ેછે અન ેવહલેા તે પહેલા (ફસ્ટસ-કમ, ફસ્ટસ-સર્વડસ) ધોિણે િમી શક ે

છે. 

  2.      સને્ટપેનઅલ પાકસ | 53 સને્ટિ સ્રીટ સાઉથ 

ટેપનસ સીઝન દિપમયાન (મે મપહનાથી ઓક્ટોબિ સુધી) ત્રણ કોર્ટસસ ઉપલબ્ધ િહે છે, જે વહલેા તે પહલેા (ફસ્ટસ-કમ, ફસ્ટસ-સર્વડસ) 

ધોિણે કાયસિત િહે છે. ખેલાડીઓન ેર્વયસ્ત સમય દિપમયાન દિ અડધા કલાકે કોર્ટસસ ફેિવી નાખવાનુાં (િોટટે કિવાનુાં) કહવેામાાં આવે છે 

જેથી દિેક ર્વયપક્તને િમવાની તક મળવાની ખાતિી કિી શકાય. 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેસમગ્ર વર્સ દિપમયાન પવપવધ રિરક્રએશન સને્ટસસમાાં ઇનડોિ ડ્રોપ-ઇન પપકલબૉલ િમાડવાની તૈયાિી પણ બતાવી છે. ડ્રોપ-

ઇન (ગમે તે સમયે ચાલ્યા આવવાના) સમયો અને સ્થળો ઓનલાઇન ડ્રોપ-ઇન રફલ્ટિ માિફત ેઉપલબ્ધ છે. 

એક હરિયાળા શહેિ (ગ્રીન સીટી) તિીક,ે અમ ેિહવેાસીઓને શક્ય હોય ત્યાિ ેબ્રેમ્પટન રાપન્ઝટનો ઉપયોગ કિવા પ્રોત્સાપહત કિીએ છીએ. 

તમાિો રૂટ (માગસ) શોધી કાઢવા વબેસાઇટ www.bramptontransit.com જુઓ. 

 

અવતિણ (ક્વૉટ): 

“બ્રેમ્પટનમાાં વૈપવધ્યસભિ સમદુાય િહે છે જે િમતોમાાં ઉત્સાહી લોકોથી ભિપૂિ છે, અને હુાં દિેક ર્વયપક્ત માટ ેઉપયોગમાાં લેવા આપણી નવી 

પપકલબૉલ કોર્ટસસ િજૂ કિવામાાં િોમાાંચ અનભુવુાં છુાં . આ હજુ પણ બીજી એક િીત છે જેનાથી આપણ ેઆપણાાં શહેિને આિોગ્યપ્રદ અને સુિપિત 

િાખી િહ્યા છીએ અન ેખાતિી કિીએ છીએ કે શહિેવાસીઓ પાસ ેઆઉટડોસસમાાં િમવાની અન ેઆનાંદ લેવાની તક િહે.” 

-       મેયિ પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown)  
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http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://www.google.com/maps/place/Flower+City+Community+Campus/%4043.671879%2c-79.7707522%2c17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x882b156f972962b5:0x250db2206338
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://www.google.com/maps/place/Centennial+Park%2c+Brampton%2c+ON+L6W+2R3/%4043.6860922%2c-79.7554471%2c16z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x882b158e27d1b6fb:
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Drop-In-Programs.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C7edc8b01fca94250a27408d6fb16d8d3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636972473612481936&sdata=im1lP0F4lcIT/6h8HikJ7hvg2g7TquDbf


 

 

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. 

 

 
પમરડયા સાંપકસ: 

મોપનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડસનેટિ, પમરડયા એન્ડ કમ્યુપનટી એંગેજમેન્ટ  

ર્વયૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

