
 
 

 

 

મ ે2, 2018                                                                                                   

  

આ સપ્તાહના છેડ ેઆપના શહરેન ેજેન્સ વૉક ગાઇડડે ટસૂસ સહ ખૂૂંદો 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – જ્યારે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આૂંતરરાષ્ટ્રીય જેન્સ વૉક ફેસ્ટટવલની ઉજવણી કરશ ેત્યારે નાગરરકોન ેમ ે5, 6 અન ે7 ના 

રદવસોમાૂં સ્નિઃશલુ્ક માગસદર્શસત ચાલીન ેકરવાની સહેલમાૂં જોડાવાનુૂં આમૂંત્રણ આપવામાૂં આવ ેછે. 

  

જેન્સ વૉક્સ ચાલતા ચાલતા કરવામાૂં આવતા વાતાસલાપો હોય છે, જ્યાર ેલોકોન ેપોતાના સમુદાયમાૂંથી નવા પાસાઓ મળી આવ ેત્યાર ેતેઓન ે

વાતાસઓની આપલે કરવાની તક પરૂી પાડ ેછે, આ પ્રવૃસ્િ શહેરી આૂંદોલનકાર જેન જેકબ્સની યાદમાૂં પ્રટથાસ્પત કરવામાૂં આવી હતી. બ્રમૅ્પટનમાૂં 

ચાર વૉક્સ થશ:ે  

  

માઉન્ટ પ્લઝેન્ટ સ્વલજે 

તારીખ:               શસ્નવાર, મ ે5 

સમય:               બપોર ે1:30– બપોર ે2:30 

ટથાન:         મળીશુૂં બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેરીના આગળના પ્રવેશદ્વાર પર, માઉન્ટ પ્લેઝન્ત સ્વલેજ ટક્વેર (100 કમ્યુટર ડ્રાઇવ) 

માઉન્ત પ્લેઝન્ટ સ્વલેજ એક પરરવહનલક્ષી શહેરી ગ્રામ છે જેનુૂં બાૂંધકામ, આયોજન, અન ેરચના જેન જેકબ્સના ચાલી શકાય તેવા, સ્મશ્ર-

ઉપયોગ ધરાવતી સૂંપૂણસ સમુદાયોના સ્સદ્ધાૂંતોન ેઅનુસર ેચે. આ ટૂર ક્ષેત્રના ઇસ્તહાસ અન ેવારસા, કમ્યસુ્નટી અમેસ્નટી હબ, રહેઠાણ અન ે

કમર્શસઅલ સ્વકાસ અન ેસમુદાયના બાૂંધકામના અન્ય પાસાઓ તરફ નજીકથી જોશે.  

બ્રમૅલી 

તારીખ:               રસ્વવાર, મ ે6 

સમય:               સવાર ે10 - બપોર ે12 

ટથાન:         મળશુૂં રડસ્ક્સ રોડ અન ેસ્ક્વન ટરીટ ઇટટ (ટટારબક્સની સામ)ેના દસ્ક્ષણપવૂસ ખુણા પર 

મધ્ય 20મી સદીમાૂં, બ્રૅમલી પોતાના સેવા અન ેકમર્શસઅલ સેંટરો સાથે કૅનેડાના પ્રથમ સેટેલાઇટ શહેર તરીક ેનાસ્વન્યપૂણસ કમ્યુસ્નટી રડઝાઇનનુૂં 

મૉડેલ હતુૂં. નવપ્રવતસક તરીકેની પ્રોફાઇલને ચાલુ રાખવા બ્રૅમ્પટન 2040 સ્વઝન બ્રૅમલીન ેઅદ્યતન કરવાનો પ્રટતાવ આપ ેછે, ખાસ કરીન ેજ્યારે 

સ્વષય પયાસવરણીય સ્ટથરતા અન ેત્યાૂં કેટલુૂં જીવવા યોગ્ય છે તેનો હોય. આ ટૂર બ્રૅમલીના ઉન્નત ભતૂકાલીન ઇસ્તહાસ પર નજર કરશ ેઅન ેતે 

સ્વષ ેવાત કરશ ેકે પાડોશના સ્વટતારના પુનરુત્થાન પછી તે કેવુૂં જણાશ.ે 



 

 

ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન એતોસ્બકોક ક્રીક અન ેરરવરવૉક  

તારીખ:               રસ્વવાર, મ ે6 

સમય:               સાૂંજે 1 – 3 

ટથાન:         મેઇન ટરીટ સાઉથના ઉિરપસ્ચચમ ખૂણા અન ેવેલલૂંગ્ટન ટરીટ વેટટ ખાતે મળીશુૂં, જે સીટી હૉલના દસ્ક્ષણ તરફ, પાસ ેજ  છે (2 

વેલલૂંગ્ટન ટરીટ વેટટ) 

આ ટૂર નગરની ટથાપનામાૂં એતોસ્બકોક ક્રીકની ઐસ્તહાસ્સક ભૂસ્મકા શૂૂં હતી તેમજ તેનો પૂરના ઇસ્તહાસ પર ધ્યાન કેસ્ન્િત કરશ.ે ત્યાૂંથી, ચચાસપૂર 

ઘટાડવા માટેના ઉકેલ તરીક ેકરવામાૂં આવતા હાલના કાયસ સ્વષ ેથશ ેઅન ેડાઉનટાઉન કોરની સ્વકાસ સૂંભાવનાન ેટપષ્ટ કરશ.ે તે કરતી વખત ેટૂર 

વારસાની જાળવણી, સુધારાલક્ષી પુનિઃઉપયોગ અન ેલાક્ષસ્ણકતાના સુધારા દશાસવશ.ે  

કૃપા કરી નોંધી લેશો:  

 આ ટૂરમાૂં પગસ્થયા અન ેમુશ્કેલ ઢાળવાળા ચઢાણોનો સમાવેશ થાય છે અન ેએના કેટલાક ભાગમાૂં શારીરરક મયાસદાઓ ધરાવતા 

લોકો માટ ેપડકારરૂપ હોઇ શકે. 

 પાર્કિંગની વ્યવટથા સીટી હૉલ પર અન ેજ્યોજસ ટરીત પર વેટટ ટાવર ગૅરેસ્જસમાૂં ઉપલબ્ધ છે. સપ્તાહના છેડ ેપાર્કિંગ મફત હોય 

છે. 

શરેરડાન કૉલજે અન ેઅપટાઉન બ્રમૅ્પટન ટરૂ 

તારીખ:               સોમવાર, મ ે7 

સમય:               સવાર ે09:30– બપોર ે11:30 

ટથાન:         શેરરડાન કૉલેજ ડેસ્વસ કૅમ્પસ (7899 મકલાસ્લલન રોડ) પર આવેલ “S” સ્શલ્પ પર મળીશુૂં. શેરરડાન ખાતેના પાર્કિંગ સ્વષે વધુ 

માસ્હતી માટે અહીં મુલાકાત લો www.sheridancollege.ca/life-at-sheridan/campus-

services/parking/faqs 

  

સ્વચવસ્વખ્યાત શહેરી ટવપ્નિષ્ટા લેરી સ્બટલીની દોરવણી હેઠળ, આ માસ્હતીસભર વૉકકૂંગ ટૂર અન ેવાતાસલાપ આપણા સમુદાયના તમામ 

સ્વભાગોમાૂં કાયસ કરવાની પ્રેરણા પુરી પાડશે. તે શરૂ થશ ેશેરરડાન કૉલેજના રડસ્ટરક્ટ એનર્જી પ્રોજેક્ટની ટૂરથી જેના બાદ તે સ્વટતારમાૂંથી સહેલ 

http://www.sheridancollege.ca/life-at-sheridan/campus-services/parking/faqs
http://www.sheridancollege.ca/life-at-sheridan/campus-services/parking/faqs


 
 

 

 

કરાશે જેની બ્રૅમ્પટન 2040 સ્વઝન "અપટાઉન બ્રૅમ્પટન” તરીક ેપુનિઃકલ્પના કર ેછે. ટૂર બરાબર હુરોન્ટારરયો એન્ડ ટટીલ્સની બહાર સમાપ્ત થશ ે

જે બ્રૅમ્પટનના મહત્ત્વના ચાર રટતા છે. 
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સ્મરડયા સૂંપકસ (MEDIA CONTACT): 

નેટલી ટટૉસ્ગ્ડલ (Natalie Stogdill) 

સ્મરડયા સૂંકલનકતાસ (Media Coordinator) 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન (City of Brampton) 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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