
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

 

ઓન યોિ માર્ક, ગટે સટે ગો! સસટી જાહરે કર ેછે પહલે વહલેી  

બ્રમૅ્પટન હાફ મિેથેન  

 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (26 સપ્ટેમ્બર 2019) – ચાલો તમારા રન િંગ શૂઝ ી લેસ બાિંધવા માિંડો અ  ેશરીર  ેકસી લો, કારણક ેસીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટ ,ે લેન્ડમાકક સ્પોટક ગ્રૂપ ઇન્ક (Landmark Sport Group Inc) સાથે ભાગીદારીમાિં પહેલવહલેી બ્રૅમ્પટ  હાફ મેરેથ  ી ઘોષણા કરી 

છે! 

 

જુન 13-14, 2020 ા રોજથી શરૂ થતી બ્રૅમ્પટ  હાફ મેરેથ  (Brampton Half Marathon) ગમ્મતભયાક પ્રસિંગો અ  ેપ્રવૃસિઓથી 

ભરેલા સપ્તાહ ા અિંસતમ રદવસો હશ ેજે ો પ્રારિંભ જુ  13 ા રદ  ેર સક એક્સસ્પો (Runners Expo)થી થશ.ે દોડવીરો પ્રદશક માિં ભાગ 

લેતા લોકો ા સ્ટૉલ ી મુલાકાત લઈ શર્શે જેમાાં પ્રાયોજર્ો હશે, સવસવધ સામગ્રી, રન િંગ માટે ાિં કપડા અ  ેએસેસરરઝ,  ુરિશ લ અ  ે

રફટ ેસ  ેલગતા ઉત્પાદો હશ,ે સેંપલ્સ મળશે અ  ેસાથ ેબીજુિં ઘણિં બધુિં હશ.ે 

 

પ્રતતયોતિતા 14 જૂ  2020 ા રદ  ેસવાર ે8 વાગ્યે શરૂ થહ્સે અ  ેતેમાિં દોડવીરો  ેહાફ મેરેથ  અથવા 10 કત મીની દોડમાાં ભાિ લેવાના 

તવર્લ્પો મળશે. માઉન્ટ પ્લેઝન્ટ સવલેજ સ્ટાટક અ  ેરફસ શ લાઇન્સ બન્  ેાિં યજમા  બન્યા છે જયાિં દોડવીરો તેમજ પ્રકે્ષકો ઐસતહાસસક 

કે ેરડય  પેસસરફક રેલવ ે(Canadian Pacific Railway) સ્ટેશ  ો લહાવો લઈ શકશે. એક નસિંગલ લૂપ કોસક દોડવીરો  ેશહેરના પતચિમ 

છેડે લઈ જશ ેજે હેરિટેજ િોડ (Heritage Road) અ  ેલાય હેડ ગોલ્ફ ક્સલબ (Lionhead Golf Club) પર રહેલ સુિંદર વાડીઓમાિં 

થઈ  ેજાય છે.  

 

 
 



 

 

 

 

સહભાિીઓન ેનીિેની આઠ સ્થાતનર્ સખાવતી સ ાંસ્થાઓ માટ ેભાંડોળ ઊભુાં ર્િવા અને દાન આપવા આહ્વાન ર્િવામાાં આવ ેછે જેઓએ 

બ્રૅમ્પટન હાફ મેિેથનની ભાિીદાિી ર્િી છે: 

 

- બોય્ઝ ઍન્ડ િલ્સક ઓફ પીલ (Boys and Girls Club of Peel), www.bgcpeel.org  

- ફ્રી ફોિ ઓલ ફાઉન્ડેશન (Free For All Foundation), www.ffaf.ca  

- ર્ે બ્લેિ હોસ્પાઇસ (Kay Blair Hospice) 

- નાઇટ્સ ટેબલ (Knights Table), www.knightstable.org  

- પીલ તિલ્રન્સ એઇડ ફાઉન્ડેશન (Peel Children’s Aid Foundation), www.peelcaf.com  

- પીલ રિજન િેપ્ટિ ઓફ ઑરટઝમ ઓન્ટારિયો (Peel Region Chapter of Autism Ontario), 

www.autismontario.com/chapters/peel-region 

- સેવા ફુડ બેંર્ (Seva Food Bank), www.sevafoodbank.com  

- યુનાઇટેડ અિીવસક ક્લબ ઓફ બ્રૅમ્પટન (United Achievers’ Club of Brampton), 

www.unitedachieversclub.com  

 

મેિેથોન માટે નોંધણી ર્િવા માાંિતા વ્યતક્તઓ, અથવા જે સ્વયિંસેવામાિં રસ ધરાવતા હોય તેઓ ઓ લાઇ  

www.bramptonhalfmarathon.com. ી મુલાર્ાત લઈને તમે ર્િી શર્શે. ઓ લાઇ  રસજસ્િશે  બુધવાર ે10 જૂ  2020 ા રદ  ે

સાિંજે 5 વાગ્યે બિંધ થશ.ે જો પ્રતતયોતિતાની ક્ષમતા પૂિી ભિાઇ નહીં હશે તો ઓનલાઇન િતજસ્રેશન ઓન-સાઇટ કરી શકાશે.   

http://www.bgcpeel.org/
http://www.ffaf.ca/
http://www.knightstable.org/
http://www.peelcaf.com/
http://www.autismontario.com/chapters/peel-region
http://www.sevafoodbank.com/
http://www.unitedachieversclub.com/
http://www.bramptonhalfmarathon.com/


 

 

અવતિણો 

 

"બ્રૅમ્પટન અન ેપીલ રિજનની સ્થાતનર્ સખાવતી સ ાંસ્થાઓન ેમદદરૂપ થવા લેન્ડમાર્ક સ્પોટક ગ્રપૂ ઇન્ર્ (Landmark Sport Group Inc) 

સાથે ભાિીદાિીમાાં શહેિની પહેલવહેલી હાફ મેિથેન બ્રમૅ્પટન ખાતે લાવતા અમને િોમાાંિની લાિણી થઈ િહી છે. બ્રૅમ્પટન એર્ સ્વાસ્્યપ્રદ 

અન ેસુિતક્ષત શહેિ છે અને અમ ેબ્રૅમ્પટનવાસીઓ તમેજ GTA અને ઓન્ટારિયોમાાં િહેતા તમામને જુનમાાં જોડાવા આહ્વાન ર્િી િહ્યા છીએ 

જે એર્ િમ્મત ભયો વ્યાયામ અન ેપ્રવૃતિમય વીર્ેન્ડ પુિવાિ થશે."   

- મેયિ પેરરર્ બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)  

 

“આપના મહાન શહેિમાાં એર્ તવચવ સ્તિના લોર્સમૂહની સહભાતિતાવાળો િનનાંિ/વૉકર્ાંિ પ્રસાંિ લાવતાાં, મેયિ પેરરર્ બ્રાઉન (Mayor 

Patrick Brown) અને સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન સાથ ેર્ાયક ર્િતાાં અમન ેઆનાંદની લાિણી થાય છે. દોડનો માિક એટલેર્ે આખો ર્ોસક બ્રૅમ્પટનની 

સુાંદિતા અન ેપ્રર્ૃતતન ેમાત્ર બ્રમૅ્પટનવાસીઓ સ મક્ષ જ નહીં પિાંત ુઆખા GTA, ઓન્ટારિયો, ર્ૅનેડા તેમજ સમગ્ર તવચવના ઉત્સાહી દોડવીિો 

સામે લાવીન ેમરુ્શે. 

 - ઇતલયટ ર્ેિ (Elliott Kerr), પ્રમુખ, લેન્ડમાર્ક સ્પોટક ગ્રપૂ ઇન્ર્ (Landmark Sport Group Inc). 

 

-30- 

ક ૅડેા ા સૌથી ઝડપી સવકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટ માિં 650,000 લોકો વસ ેછે અ  ેતમાિં 70,000 વ્યાપારો છે. અમે જે કઈ કરીએ છીએ તે ો હાદક 

છે લોકો. અમ ે ઊજાક મળે છે અમારા સવસવધ સમાજોમાિંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણ ુિં કેન્ર છીએ અ ે અમે તકસ કી અ ે પયાકવરણીય  સવ તા તરફ દોરી જતા 

પ્રવાસ ુિં  ેતૃત્વ કરીએ છીએ. અમારી ભાગીદારી એવા સ રોગી શહેર ા સવકાસ માટે છે જે સુરસક્ષત, ટકાઉ અ ે સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, 

અ ે Instagram પર જોડાવ. અહીં વધ ુજાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 
તમરડયા સાંપર્ક: 

મોતનર્ા દુગ્િલ  

ર્ોઓર્ડકનેટિ, તમરડયા એન્ડ ર્મ્યુતનટી એંિેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મર્ સાંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

