ત્વરિત જાહેિાત માટે

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમાાં સાત નવી આઉટડોિ પપકલબૉલ કોર્ટસસ ખુલ્લી મૂકવામાાં આવી
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જૂ ન 27, 2019) – પપકલબૉલ એ કેનેડામાાં સૌથી ઝડપથી પવકસી િહેલી િમતો પૈકી એક છે , અને આ િમત હવે

બ્રેમ્પટનમાાં પોતાનુાં ઘિ ધિાવે છે ! સીટી ઓફ બ્રેમ્પટને સાવસજપનક વપિાશ માટે બે સ્થળોએ સાત આઉટડોિ પપકલબૉલ કોર્ટસસ ઔપચારિક િીતે
ખુલ્લી મૂકી છે .
1.

ફ્લાવિ સીટી કમ્યુપનટી કેમ્પસ | 8950 મૅક્લૉફપલન િોડ

સોમવાિથી શુક્રવાિ, સવાિે 9 થી સાાંજે 5 વાગ્યા સુધી, સીટી કમસચાિીગણ લેક્રોસ બોક્સમાાં ચાિ પપકલબૉલ કોર્ટસસની ગોઠવણ કિશે.
આ પસવાયના સમયે, ખેલાડીઓ પોતાની પોટેબલ નેર્ટસ લાવી શકે છે અને વહેલા તે પહેલા (ફસ્ટસ-કમ, ફસ્ટસ-સર્વડસ) ધોિણે િમી શકે
છે .
2.

સેન્ટેપનઅલ પાકસ | 53 સેન્ટિ સ્રીટ સાઉથ

ટેપનસ સીઝન દિપમયાન (મે મપહનાથી ઓક્ટોબિ સુધી) ત્રણ કોર્ટસસ ઉપલબ્ધ િહે છે , જે વહેલા તે પહેલા (ફસ્ટસ-કમ, ફસ્ટસ-સર્વડસ)
ધોિણે કાયસિત િહે છે . ખેલાડીઓને ર્વયસ્ત સમય દિપમયાન દિ અડધા કલાકે કોર્ટસસ ફેિવી નાખવાનુાં (િોટેટ કિવાનુાં) કહેવામાાં આવે છે
જે થી દિેક ર્વયપક્તને િમવાની તક મળવાની ખાતિી કિી શકાય.
સીટી ઓફ બ્રેમ્પટને સમગ્ર વર્સ દિપમયાન પવપવધ રિરક્રએશન સેન્ટસસમાાં ઇનડોિ ડ્રોપ-ઇન પપકલબૉલ િમાડવાની તૈયાિી પણ બતાવી છે . ડ્રોપઇન (ગમે તે સમયે ચાલ્યા આવવાના) સમયો અને સ્થળો ઓનલાઇન ડ્રોપ-ઇન રફલ્ટિ માિફતે ઉપલબ્ધ છે .
એક હરિયાળા શહેિ (ગ્રીન સીટી) તિીકે, અમે િહેવાસીઓને શક્ય હોય ત્યાિે બ્રેમ્પટન રાપન્ઝટનો ઉપયોગ કિવા પ્રોત્સાપહત કિીએ છીએ.
તમાિો રૂટ (માગસ) શોધી કાઢવા વેબસાઇટ www.bramptontransit.com જુ ઓ.
અવતિણ (ક્વૉટ):
“બ્રેમ્પટનમાાં વૈપવધ્યસભિ સમુદાય િહે છે જે િમતોમાાં ઉત્સાહી લોકોથી ભિપૂિ છે , અને હુ ાં દિેક ર્વયપક્ત માટે ઉપયોગમાાં લેવા આપણી નવી
પપકલબૉલ કોર્ટસસ િજૂ કિવામાાં િોમાાંચ અનુભવુાં છુ ાં . આ હજુ પણ બીજી એક િીત છે જે નાથી આપણે આપણાાં શહેિને આિોગ્યપ્રદ અને સુિપિત
િાખી િહ્યા છીએ અને ખાતિી કિીએ છીએ કે શહેિવાસીઓ પાસે આઉટડોસસમાાં િમવાની અને આનાંદ લેવાની તક િહે.”
-

મેયિ પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown)
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કૅનડે ાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહેરો પૈકી એક તરીકે બ્રૅમ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસે છે અને તમાાં 70,000 વ્યાપારો છે . અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો.
અમને ઊર્જદ મળે છે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમે રોકાણ માટે આકષણનાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસનાં નેતત્ૃ િ
કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સરવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપર
જોડાિ. અહીં િધ ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca.
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