
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

 

બ્રમે્પટન વર્ક ડ ેઉજવણીમાાં વાર્ષકર્ બાઇર્ સાથ ેબાઇર્ મહહનાન ેઆવર્ાિ ેછે 

 
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (મ ે21, 2019) – હવે તમાિી બાઇર્ બહાિ ર્ાઢવાનો સમય આવી ગયો છે જો તમે અગાઉથી એમ ના ર્યયું હોય! સીટી 

ઓફ બ્રેમ્પટન અને ડાઉનટાઉન બ્રમે્પટન BIA મે 27 નાાં િોજ સવાિે 7:30 થી 9:00 વાગ્યા સયધી વર્ક ડેમાાં પોતાના સાતમા વાર્ષકર્ બાઇર્નયાં 

આયોજન ગાડકન સ્ક્વેિ, ડાઉનટાઉન બ્રમે્પટનમાાં ર્િી િહ્ાાં છે. 

 

આ આયોજન બાઇર્ મહહનાની (મે 27 થી જૂન 28) શરૂઆતન ેહિહનનત ર્િ ેછે અન ેર્ામ પિ અવિજવિ ર્િવા સાઇર્લ િલાવવાને 

આિોગ્યપ્રદ, આનાંદ અને નભાઉ હવર્લ્પ તિીર્ ેઉજવ ેછે. હાજિ િહનેાિા મયલાર્ાતીઓ બ્રેમ્પટનમાાં પોતાની બાઇર્ િલાવવા હવશ ેઅને િસ્કતા 

પિ સયિક્ષા હનયમો હવશ ેવધય જાણવાની અપેક્ષા િાખી શર્ ેછે. મફતમાાં ર્ોફી, નાસ્કતો, ઇનામો આપવામાાં આવશ ેઅને શયભેચ્છારૂપી બાઇર્ સયિક્ષા 

તપાસો ર્િવામાાં આવશ.ે 

 

ર્ામ પિ અવિજવિ ર્િવા બાઇર્ સાંબાંહધત આયોજન સવાિ ે7:15 વાગ્યે બ્રમે્પટનમાાં િાિ જય દા જય દા સ્કથળોએ શરૂ થશ ેઅન ેગાડકન સ્ક્વિેમાાં 

પૂરાં થશ.ે સહભાગી થવામાાં િસ ધિાવતા સાઇર્લસવાિો ઓનલાઇન નોંધણી અહીં ર્િાવી શર્ ેછે.  

 

હવક્રેતાઓ અન ેપ્રદશકર્ોમાાં િીજીયન ઓફ પીલ, ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન BIA, પીલ િીજીયનલ પોલીસ, બ્રમે્પટન ટ્રાહન્િટ, બ્રેમ્પટન સાઇર્હલસ્કટ 

ર્મ્યયહનટી (સાઇર્લ િલાવનાિાઓનો સમયદાય) અને સાંખ્યાબાંધ ડાઉનટાઉન ધાંધાઓનો સમાવેશ થાય છે.  

 

બાઇર્ ટ ૂવર્ક ડે એર્ વાર્ષકર્ ઉજવણી છે જે દેશભિમાાં, પ્રાદેહશર્ ધોિણે અન ેસ્કથાહનર્ સ્કતિ ેિહવેાસીઓને પોતાની બાઇર્ ર્ામ પિ લઇ જવા 

પ્રોત્સાહન આપવા, પ્રેિણા આપવા અને સશ્ત બનાવવા ઉજવવામાાં આવ ેછે. 

 

આયોજન હવશ ેવધય માહહતી મેળવવા, ર્ૃપા ર્િી વબેસાઇટ જયઓ, www.brampton.ca/cycling.   

 

બાઇર્ સાંબાંહધત સયિક્ષા માહહતી: 

 

1. હેલ્મટે હાંમેશા પહેિો - 18 વષક ર્ ેવધાિ ેજયવાન ઉંમિની વ્યહ્તઓ માટે તે એર્ ર્ાયદો છે 

2. િસ્કતા પિ વાહન િલાવવાના હનયમો અનયસિો અન ેતમામ ટ્રારફર્ હિનનો પાળો 

3. વાહનો માત્ર ડાબી બાજયએ પસાિ થવા દો 

4. િસ્કતાની બાજયએ અન ેર્ોઇ વાહનના પાછળના ભાગે ખાડા ના દેખાતા હોય તવેી જગ્યાઓથી (બ્લાઇન્ડ સ્કપોટ્સથી) દૂિ 

િહો 

5. િાત્રે દૃશ્યમાન બનો (અન્ય લોર્ો તમન ેજોઇ શર્ ેતેવયાં ર્ાંઇર્ ર્િો) 

6. હાથના યોગ્ય હસગ્નલોન ેઉપયોગમાાં લો 

 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Cycling/Pages/Bike-To-Work-Signup.aspx
http://www.brampton.ca/cycling


 

 

અવતિણ (્વૉટ): 

 

“એર્ સરક્રય સમયદાય એર્ તાંદયિસ્કત સમયદાય હોય છે. સાઇર્લ િલાવવા પ્રોત્સાહન આપવયાં એ આિોગ્યપ્રદ, સયિહક્ષત અન ેહરિયાળા શહેિ માટે વષક 

2040 નયાં દૂિાંદેશીપણાં હાસલ ર્િવા માટે એર્ મહત્વની પહેલ છે. અમે સરક્રય પરિવહન માળખાગત સગવડોમાાં ભાિ ેિોર્ાણ ર્િી િહ્ાાં છીએ 

જેથી સાઇર્લ િલાવવાન ેસાંબાંહધત સગવડો અન ેટ્રેઇલ્સનયાં (પગેરાંનયાં) એર્ીર્ૃત, આર્ષકર્ અન ેપહોંિ સયલભ તાંત્ર ઊભયાં ર્િવાનયાં લક્ષ્ય સાંતોષી 

શર્ાય. હય ાં આપણાાં િહેવાસીઓને પોતાની બાઇર્ બહાિ ર્ાઢીને આપણાં સયાંદિ શહિે ખોળવા નીર્ળી પડવા પ્રોત્સાહહત ર્રાં છય ાં.” 

 

- મેયિ પૅરટ્રર્ બ્રાઉન (Patrick Brown) 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊર્જદ મળ ેછે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસન ાં નેતતૃ્િ 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપર 

જોડાિ. અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

  

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

હમરડયા સાંપર્ક: 

મોહનર્ા દયગ્ગલ  

ર્ોઓર્ડકનેટિ, હમરડયા એન્ડ ર્મ્યયહનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મર્ સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

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

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

