
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

COVID-19 મહામાિી દિમમયાન સિુમિત સરિય પરિવહનની તકો ઊભી કિવા માટ ેમસટી વચગાળાની બાઇક 

લનેની વ્યવસ્થાનો અમલ કિ ેછે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (17 એમિલ 2020) – COVID-19 મહામાિી દિમમયાન િહેવાસીઓની સુિિા અને સ્વાસ્્યના િિણ 

હેતુ મસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન વચગાળાની બાઇક લેન વ્યવસ્થાનો અમલ વૉડન સ્રીટ (Vodden Street) કોરિડોિમાાં કિી િહ્યા છે. 

આ વચગાળાની બાઇક લેન િહેવાસીઓ માટેની રિરિએશનલ રેઇલ્સમાાં વૈકમલ્પક િીતે સાયકલ ચલાવવાનો મવકલ્પ પૂિો પાડશે અને 

સાયકલ ચાલકોન ેભૌમતક અાંતિ જાળવવા દેશે. 

શમનવાિ,એમિલ 18મી સુધી મસટી હાંગામી ધોિણે વાહનો માટ ેમાગગના નીચ ેઆપેલ મવભાગોમાાં કબગ લેન્સ (ફુટપાથ અને મુખ્ય 

માગગ વચ્ચેના િસ્તા) બાંધ કિી િહ્યા છે અને તે માત્ર સાયકલો ચલાવવાના ઉપયોગ માટે ખુલ્લા િહેશ:ે 

• વૉડન સ્રીટ – કેન વ્હીલાન્સ ડ્રાઇવથી હાવડન બૂલવડગ 

• હાવડન બૂલવડગ –વૉડન સ્રીટથી સેંરલ પાકગ ડ્રાઇવ  

 

માગગના આ મવભાગો એમટટવ રાન્સપોટેશન માસ્ટિ પ્લાનમાાં િહેલ દિખાસ્ત મુજબ િસ્તામવત ઇસ્ટ-વેસ્ટ સાકલલાંગ કોરિડોિ 

જોડાણનો ભાગ છે. બ્રૅમ્પટન 2040 મવઝન અને સ્રીટ્સ ફોિ મપપલ ટમગ ઓફ કાઉમન્સલ િાયોરિરટઝના અનુસાંધાનમાાં મસટી આ 

શેિીઓમાાં કાયમી િમિત બાઇક લેન્સ અમલી બનાવવા માટ ેકાયગ કિી િહ્યુાં છે. 

COVID-19ના પરિણામે પીલ રિજનમાાં વાહન યાતાયાત 33 ટકા ઓછી થઈ ગઈ છે તેથી મસટીન ેએક અનન્ય તક સાાંપડી છે 

જેમાાં આયોજીત ઇસ્ટ-વેસ્ટ સાયલટલાંગ કોરિડોિનો એક ભાગ કિીને બતાવી શકાશે જે સાયકલ ચાલકોને અમનવાયગ સવલતો અન ે

મસટીની રેઇલ નેટવકગ વચ્ચેનુાં સુિમિત જોડાણ કિી આપશે. 

બે પૈંડાની સાયકલ માટેના સુિિા સૂચનો માટ ેઅહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca  

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Cycling/Pages/Temporary-Bike-Lanes.aspx


 

 

અવતિણો  

"આવા અભૂતપૂવગ સમયમાાં જ્યાિે આપણે આગલ વધી િહ્યા છીએ ત્યાિે અમાિા િહેવાસીઓ અમાિી ટોચની અગ્રીમતા છે. હુાં 

ગૌિવ સાથે કહી શકુાં કે બ્રૅમ્પટન માગોને રિકમન્ફગિ કિી િહ્યા છે અને રારફકની લેન્સના હેતુઓની પુનવ્યગવસ્થા કિી િહ્યા છે જેથી 

સાકલ ચાલકો અને િાહદાિીઓને ભૌમતક અાંતિ જાળવવામાાં વધુ જગ્યા મળી શકે. હુાં લોકોન ેભૌમતક અાંતિ જાળવવાની ભલામણોને 

પાળતા િહેવા અને આવા કપિા સાંજોગો વચ્ચે બને એટલા સરિય અને સ્વસ્થ િહેવા મવનાંતી કરાં છુાં. 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"આપણાં શહેિ આગળ વધતુાં િહે તે માટે બ્રૅમ્પટન સરિય પરિવહનને િોત્સામહત કિવામાાં, તેને ટેકો આપવામાાં અને તેનો અમલ 

કિવામાાં માને છે. આ કોમવડ-19 ની કટોકટી છે ત્યાિે હવે તો આપણે પહેલા કિતા પણ વધુ કાળજી લેવી જોઇશે કે િાહદાિીઓ, 

સયકલ ચાલકો અને કાિ એક બીજા વચ્ચે સલામત અાંતિ જાળવતા િહે. હુાં પોતે પણ એક સાયકલ ચાલક હોવાથી મન ેગૌિવ થાય છે 

કે આપણા સમુદાયો સાથેના સહયોગના પગલ ેઆ હાંગામી બાઇક લેન્સ આકાિ લઈ શકી છે અને અમન ેઆશા છે કે નજીકના 

ભમવષ્યમાાં આના કાયમી ઉકેલો પણ લાવી શકીશુાં. 

- િોવેના સાન્તોસ (Rowena Santos) િીજનલ કાઉમન્સલિ વૉડગ 1અને 5: સદસ્ય, સાયલટલાંગ એડવાયઝિી કમમટી 

“COVID-19ની મહામાિી દિમમયાન ભૌમતક અાંતિ જાળવીન ેપણ િહેવાસીઓ સ્વસ્થ અને સરિય િહી શકે તે માટે મસટી હાંગામી 

ધોિણે સાયકલ ચાલકો માટે માગો પિ જગ્યાની પુનઃફાળવણી કિી િહ્યુાં છે. આપણા િસ્તાઓ પિ ઓછા રારફક સાથે અમન ેઆશા 

છે કે આ સમય દિમમયાન કોઇપણ વ્યમટત જેમને સાયકલ ચલાવવી હોય તેમન ેએક સકાિાત્મક અને સુિમિત અનુભવ મળી શકશે." 

- ડેમવડ બારિક, ચીફ એડમમમનસ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), મસટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન 

"આઇસોલેશનના આવા સમયમાાં હુાં અને માિા પત્ની અમાિી વચ્ચે શાિીરિક અાંતિ તેમજ માનમસક સુખાકાિી િાખવા માટે 

િોજબિોજની વસ્તુઓ ખિીદવા અને વ્યાયામ થાય તે માટ ેઅમાિી સાયકલો ચલાવીએ છીએ. હુાં મેયિ બ્રાઉન, કાઉમન્સલિ 

સાન્તોસ, બ્રૅમ્પટન કાઉમન્સલના તમામ લોકો અન ેમસટીના કમગચાિીઓનો આભાિી છુાં કે તેઓ આ જરૂરિયાતને સમજી શટયા અને 

મહત્ત્વપૂણગ સાવગજમનક જગ્યા બાઇક લેન માટે સમર્પગત કિી િહ્યા છે જે પાથવ ેપિના દબાણને ઓછુાં કિશ ેજેથી આપણે સહુ 

ભૌમતક અાંતિ જાળવી િાખવાની જરૂરિયાતનુાં પાલન કિીને પણ બહાિ નીકળી શકીશુાં." 

- ડેમવડ લેંગ (David Laing), િમુખ, બાઇકબ્રૅમ્પટન (BikeBrampton)  
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મમરડયા સાંપકગ : 

મોમનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડગનેટિ, મમરડયા એન્ડ કમ્યુમનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

