
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ              

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਕਿਕਟੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬ੍ਿੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਹਣੋ ਵਾਲਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਿੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (4 ਜੂਨ, 2019) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਿੈਂਪਟਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਗਰਮੀ 2019 ਰਵੱਚ ਗਲੋਬ੍ਲ T20 

(Global T20) (GT20) ਰਕਿਕੇਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ! 

GT20 ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਿਕੇਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (North American) ਦ ੇਪਿਰਸੱਧ ਰਕਿਕੇਟ ਰਿਲਾੜੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਵੱਚੋਂ 
ਰਕਿਕੇਟ ਦ ੇਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰਿਲਾੜੀ ਹੋਣਗੇ। 

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਸੀਜਨ ਜੂਨ 2018 ਰਵੱਚ ਰਕੰਗ ਰਸਟੀ, ਓਨਟੈਰੀਓ (King City, Ontario) ਰਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਜਨ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 
11 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। 

GT20, ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਆਯੋਰਜਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਹਲਾ ਵੱਡਾ T20 ਰਕਿਕੇਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦ ੇ

ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਬ੍ਿੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ 12 ਵੱਡੇ ਰਕਿਕੇਟ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੋਟੇ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਹੋਣ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। ਬ੍ਿੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਿੇਡਾਂ ਦੀ ਪਿਰਸੱਧੀ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, 

ਰਸਟੀ ਰਵੱਚ 2019 ਰਵੱਚ ਰਤੰਨ ਵੱਡੇ ਰਕਿਕੇਟ ਪਿੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਪੂਰੇ-ਸਾਈਜ਼ ਦ ੇਰਕਿਕੇਟ ਫੀਲਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, 407/ਰਡਕਸੀ (407/Dixie) 

ਿੇਤਰ ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) ਰਵੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੇਰਾਮੋਟੋ ਪਾਰਕ 

(Teramoto Park) ਰਕਿਕੇਟ ਫੀਲਡ ਰਵੱਚ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. (LED) ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਫੀਲਡ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨਗੀਆਂ – ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਪੂਰੇ-ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਕਿਕੇਟ ਫੀਲਡ ਹੈ। 

GT20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.gt20.ca ਤ ੇਜਾਓ  

ਹਵਾਲੇ 

“ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਿੈਂਪਟਨ ਇਸ ਸਾਲ GT20 ਰਕਿਕੇਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ! ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਸ਼ਰਹਰ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਰਜੱਥੇ ਰਕਿਕੇਟ ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਸੱਧ ਹੈ, ਬ੍ਿੈਂਪਟਨ ਇਸ ਪਿਰਸੱਧ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਮੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 

ਨੰੂ ਦੇਿਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ।”  
     -   ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਿਾਊਨ  (Patrick Brown) 

“GT20 ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਿੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਤ ੇਿੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਿਕੇਟ ਦ ੇਵਧਣ-ਫੁੱ ਲਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਰਕਿਕੇਟ 

ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਿਰਸੱਧ ਰਿਲਾੜੀਆਂ ਨੰੂ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ। ਰਸਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਰਕਿਕੇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ 

ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਭਰਵੱਿ ਰਵੱਚ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਕਿਕੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਰਤਭਾ ਨੰੂ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਰਕਿਕੇਟਰ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ 
ਪੱਧਰ ਤ ੇਰਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਨੰੂ ਇੱਥੇ ਰਲਆਉਣ ਰਵੱਚ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਿੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਿਾਊਨ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਸਰਹਯੋਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਗਲੋਬ੍ਲ ਰਕਿਕੇਟ ਨਕਸ਼ੇ ਰਵੱਚ ਬ੍ਿੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" 
      -    ਗੁਰਮੀਤ ਰਸੰਘ (Gurmeet Singh), ਮਾਲਕ, GT20 ਕੈਨੇਡਾ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਿੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਿੈਂਪਟਨ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਿੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਿੈਂਪਟਨ  

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ – GT20 ਰਕਿਕਟੇ ਟਰੂਨਾਮੈਂਟ 

ਸਵਪਰਨਲ ਠਾਕਰੇ (Swapnil Thakare) 

ਅਰਸਸਟੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ, GT20 

647.327.0650 | media@gt20.ca 
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