برائے فوری اجراء

برامپٹن میں کنیڈا کے سب سے بڑے کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہونے واال ہے
برامپٹن ،آن ( 4جون  - )2019برامپٹن یہ اعالن کرتے ہوئے انتہائی پرجوش محسوس کر رہا ہے کہ یہ موسم گرما  2019میں گلوبل
) T20 (GT20کرکٹ ٹورنامنٹ کی میزبانی کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہے!
 GT20ایک ساالنہ کرکٹ ٹورنامنٹ ہے جس میں شمالی امریکہ کے کرکٹ کے چوٹی کے کھالڑی اور دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے
کرکٹ کے درخشاں ستارے شامل ہو کر اس کی شان میں اضافہ کرتے ہیں۔
اس ٹورنامنٹ کے پہلے سیزن کا آغاز جون  2018میں کِنگ سٹی ،اونٹیریو سے ہوا اور دوسری مرتبہ اس کا انعقاد  25جوالئی تا 11
اگست تک کیا جا رہا ہے۔
 GT20کنیڈا میں منعقد ہونے واال پہال بڑا  T20کرکٹ ٹورنامنٹ ہے اور اس میں قومی و بین االقوامی سطح کے شائقین کی شرکت کی
توقع کی جا رہی ہے۔
گراونڈز کی تیاری کر رکھی ہے۔ برامپٹن میں کھیلوں
برامپٹن نے شہر کے ملکیتی کرکٹ کے  12بڑے اور  4چھوٹے سائز کے کرکٹ
ٔ
کی پسندیدگی کی اہمیت کے اعتراف میں شہر نے  2019میں کرکٹ کے  3عدد بڑے پروجیکٹس پر کام جاری رکھا ہوا ہے۔ کرکٹ کے 2
عدد نئے فُل سائز کے کرکٹ فیلڈز /407ڈِکسی کے عالقے اور گور میڈوز کمیونٹی سینٹر میں تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے عالوہ،
گراونڈ پر محیط ہوں گی  -یہ کنیڈا میں اپنی نوعیت کا پہال فُل سائز
ٹیراموٹو پارک کرکٹ فیلڈ میں  LEDالئیٹس لگائی جا رہی ہیں جو پوری
ٔ
کا کرکٹ فیلڈ ہو گا۔
 GT20ٹورنامنٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ،براہ کرم  www.gt20.caمالحظہ کریں۔
اقتباسات
مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ برامپٹن اس سال  GT20کرکٹ ٹورنامنٹ کی میزبانی کر رہا ہے! ایک ایسے صحت
افزاء اور محفوظ شہر کے طور پر جس میں کرکٹ کو ایک ہردلعزیز کھیل سمجھا جاتا ہے ،برامپٹن اس مشہور زمانہ تقریب کے لیے ایک
مثالی جگہ ہے۔ ہم اس موسم گرما میں منعقد کیے جانے والے پرجوش ٹورنامنٹ میں مقامی ،قومی اور بین االقوامی سطح کے تماشائیوں کو
تہہ دل سے شرکت کی دعوت دیتے ہیں"۔

-

براون
میئر پیٹرک ٔ

" GT20کنیڈیا ،برامپٹن کو اپنا نیا گھر سمجھ کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ جگہ کرکٹ کی ترقی اور فروغ کے لیے قدرتی
طور پر ایک موزوں مقام ہے اور ہم عالمگیر سطح کی کرکٹ اور کرکٹ کی دنیا کے چند روشن ستاروں کو یہاں پر النے کے لیے مکمل
پرعزم ہیں۔ سٹی کی بھرپور معاونت اور کرکٹ کنیڈا کی رہنمائی میں ہم یہاں پر باصالحیت کھالڑیوں کی آبیاری اور مستقبل میں
طور پر ُ
کنیڈین کرکٹ کے لیے خدمات سر انجام دینے کے لیے عالمگیر سطح کے کرکٹ کے کھالڑی پیدا کرنے کے لیے بنیادی سطح پر سرمایہ
براون کی حمایت کے لیے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔
کاری کر رہے۔ ہیں۔ ہمیں یہاں النے پر میں سٹی آف برامپٹن اور میئر پیٹرک ٔ
ہم سب مل کر ہی برامپٹن کو کرکٹ کی دنیا کے عالمگیر نقشے پر نمایاں مقام دلوا سکتے ہیں۔"
 -گرمیت سنگھ ،مالک GT20 ،کنیڈا

30-کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے
لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں ،ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت

رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ ،قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹوئٹر ،فیس بک
اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ ،سٹی آف برامپٹن
مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر ،میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
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