ત્વરિત જાહેિાત માટે

ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન ખાતેના ગાડડન સ્ક્વેિમાાં NBAની ફાઇનલ મેચનું જીવુંત પ્રસારણ
બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (29 મે 2019) – ટોરોન્ટો રૅપ્ટસસની NBAની ફાઇનલમાું ઐતતહાતસક આગેકચને – જે આજરિન સધીમાું આ તસતધધ
મેળવનાર કેનેડાની સહ પ્રથમ ટીમ છે – તેને ઉજવવા સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન ખાતેનાું ગાડસન સ્ક્વેરમાું તમામ ફાઇનલ
ગેમ્સનું જીવુંત પ્િસાિણ કિવામાાં ગૌિવની લાગણી અનુભવે છે .
ગાડડન સ્ક્વેિ દ્વાિા ટોિોન્ટો િૅપ્ટસડ અને હાલનાાં ચેમ્મ્પયનો ગોલ્ડન સ્કટેટ વૉરિયસડ વચ્ચે થનાિ મેચની મ્સરિઝ બહાિ િાખવામાાં આવનાિ મોટા
સ્કરીન પિ પ્રસારિત કિવાના સવડ હ્કો મળવી ચુ્યુાં છે જે ગુરૂવાિે, મે 30ના રોજ રાત્રે 9 વાગ્યે શરૂ થશે.
ચાહકોને પોતાની ખુિશીઓ અને બ્લેંકેટો સાથે લાવીને અત્યાંત િોમાાંમ્ચત બનવાની સાંભાવના ધિાવતી મ્સરિઝ માટે તૈયાિ િહેવા આહ્વાન
આપવામાાં આવે છે જે માાં િૅપ્ટિ સ્કટાિ કાવહી મ્લઓનાડડ અને વૉરિયિના સ્કટાિ મ્સ્કટવન કિી વચ્ચે મુકાબલો થશે.
ગાડડન સ્ક્વેિ જે ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાાં મ્્વન અને મેઇન સ્કરીટનાાં ખુણે મ્સ્કથત છે તેમાાં ગમ્મતભયાડ મ્વમ્વધ પ્રોગ્રામમાંગ, ઇવેન્્સ થશે જે માું
આખા વર્સ િરતમયાન તમામ વયના લોકો માટેનું મનોરુંજન હશે.
અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca/gardensquare
અવતિણ
"કૅનેડા માટે આ એક રોમાુંચક સમય છે અને અમને આવી ઊર્જસ બ્રૅમ્પટન ખાતે લાવતા ગૌરવની લાગણી થાય છે . GTAના તમામ તવસ્કતારોના
તનવાસીઓ સાથે મળી અહીં આવીને ટોરોન્ટો રૅપ્ટસસને અહીં જ આપણા ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનના હાિસ સમા ગાડસન સ્ક્વેરમાું અમારા 100
ફુટના સ્કરીન પર તચઅર કરી શકશે."
-

મેયિ પેરરક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)

-30કૅનડે ાના સૌથી ઝડપી તવકાસ કરતા શહેરો પૈકી એક તરીકે બ્રૅમ્પટનમાું 650,000 લોકો વસે છે અને તમાું 70,000 વ્યાપારો છે . અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાિસ છે લોકો.
અમને ઊર્જસ મળે છે અમારા તવતવધ સમાજોમાુંથી, અમે રોકાણ માટે આકર્ણનું કેન્ર છીએ અને અમે તકતનકી અને પયાસવરણીય નતવનતા તરફ િોરી જતા પ્રવાસનું નેતત્ૃ વ
કરીએ છીએ. અમારી ભાગીિારી એવા તનરોગી શહેરના તવકાસ માટે છે જે સરતિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપર
જોડાવ. અહીં વધ ર્જણકારી મેળવો www.brampton.ca.
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