
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

નવ ું ઍટોબીકોક ક્રીક રિરક્રએશનલ ટ્રઇેલ  

ઇન્ટિ-િીજીયનલ કનકે્શન ખોળો! 
  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જ લાઇ 6, 2021) – ઍટોબીકોક ક્રીક રિરક્રએશનલ ટ્રેઇલ પિ બહ  અપેક્ષિત ઇન્ટિ-િીજીયનલ કનેક્શન બ્રેમ્પટનથી, 

ક્ષિક્ષિિાગા િ ધી, કૅલેડોન િ ધી, હવે પૂરું થય ું છે. ટ્રેઇલના વપિાશકાિો હવ ેિતત ચાલીન,ે પદયાત્રા કિીને, અથવા િાઇકલ ચલાવીન ેત્રણ 

િિ દાયો વચ્ચ ેજઇ શક ેછે. 

નવ ું બ ેરકલોિીટિન ું ઇન્ટિ-િીજીયનલ કનેક્શન બ્રેમ્પટન અન ેક્ષિક્ષિિાગા વચ્ચેની ટ્રેઇલિાું ક્ષનણાાયક ગેપ ભિ ેછે, જે કનૅેડી િોડ ટ્રેઇલના 

પ્રવેશદ્વાિથી શહેિની િીિા િ ધી, હાઇવ ૅ407 અને હાઇવૅ 410 હઠેળ િ િક્ષિત િાગા બનાવ ેછે. તે ઓફ-િોડ િતત િરક્રય પરિવહન િાગા પૂિો 

પાડ ેછે જે લૅક ઓન્ટેરિયો અને વૉટિફ્રન્ટ ટ્રેઇલન ેકૅલેડોનિાુંની ગ્રીનબેલ્ટ ટ્રેઇલ િાથ ેજોડ ેછે.  

બ્રેમ્પટનિાું, ટ્રેઇલ ડાઉનટાઉન કૉિિાુંથી પિાિ થાય છે, જે િાુંસ્કૃક્ષતક અને ઋત લિી પ્રવૃક્ષિઓની ક્ષવક્ષવધ શે્રણી િ ધી પહોંચ પૂિી પાડ ે

છે. િુંપૂણા ઍટોબીકોક ક્રીક રિરક્રએશનલ ટ્રેઇલ ઍટોબીકોક ક્ષિક્ષિકો વૉટિશેડ િાથે અન ેક દિતી અને શહિેી સ્થળો િાિફત,ે લગભગ 34.5 

રકલોિીટિ િ ધી લુંબાયેલી છે. કૅનડેી વૅલીથી ટ્રેઇલના પયાાવિણલિી લાભો વધાિવા TRCA અન ેિીટી દ્વાિા 4,000 ઉપિાુંત વૃિો 

અન ે14,000 ઝાડીઓ િોપવાિાું આવી છે. 

આ પહેલ િીટી ઓફ બ્રેમ્પટન, ટોિોન્ટો અને િીજીયન કન્ઝવેશન ઓથોરિટી (TRCA), િીજીયન ઓફ પીલ, ટાઉન ઓફ કૅલેડોન, િીટી ઓફ 

ક્ષિક્ષિિાગા, અન ેક્ષિક્ષનસ્ટ્રી ઓફ ટ્રાન્િપોટેશન વચ્ચેનો િહયોગી પ્રયત્ન હતો.   

આ કનેક્શન િીટીના િરક્રય પરિવહન િાસ્ટિ પ્લાનન ેટેકો આપ ેછે, જે િિગ્ર શહેિિાું િાઇકલલુંગ અને પદયાત્રીઓના જોડાયેલા નટેવકાને 

અિલિાું િકૂવાનો, અન ેપડોશની નગિપાક્ષલકાઓ િાથે જોડાવાનો, િોટિ ક્ષિવાયના િાધ્યિથી િ િક્ષિત, વધાિ ેઅન કૂળ પ્રવાિન ેિિિ 

બનાવવાનો, અને િાઇકલ િાગા િ િક્ષિત, આકર્ાક અન ેજોડાયેલો પૂિો પાડવાનો હેત  ધિાવે છે. શહેિના િરક્રય પરિવહન િાસ્ટિ પ્લાન ક્ષવશ ે

વધ  જાણવા વેબિાઇટ જ ઓ, www.brampton.ca/atp 

ત્રણ રકલોિીટિની ઍટોબીકોક ક્રીક રિરક્રએશનલ ટ્રેઇલના પ્રાયોજક કૉક કેનેડા બૉટલલુંગ છે, આ ટ્રેઇલ કનૅેડી િોડ ટ્રેઇલના પ્રવેશદ્વાિથી શરૂ 

થઇન ેશહેિની િીિાિાું િિાપ્ત થાય છે. આ બ્રેમ્પટનિાું રિરક્રએશનલ ટ્રેઇલ િાટ ેશહેિના પ્રથિ કોપોિટે પ્રાયોજક છે અન ેતેઓ ચાલ  ટ્રેઇલની 

ક્ષનભાવ-જાળવણીિાું ફાળો આપશ.ે પ્રાયોજકપદની તકો ક્ષવશ ેવધ  િાક્ષહતી વબેિાઇટ પિ િેળવો, www.brampton.ca/sponsorship.  

અવતિણો (ક્વૉટ્િ): 

“િને ઍટોબીકોક ક્રીક રિરક્રએશનલ ટ્રેઇલના ઇન્ટિ-િીજીયનલ કનકે્શનની પણૂાાહ ક્ષતની ઘોર્ણા કિતા ખ શી થાય છે. બ્રેમ્પટન એક હરિયાળ  શહેિ 

અન,ે આિોગ્યપ્રદ અને િ િક્ષિત શહેિ છે, અને અન ેઅિે િિ દાય િાટે િાઇકલયાત્રા અન ેપદયાત્રા અન કૂળ બનાવવા કરટબદ્ધ છીએ. હ ું દિેક 

વ્યક્ષક્તન ેિરક્રય િહવેા અને ટ્રેઇલન ેખોળવા પ્રોત્િાક્ષહત કરું છ ું. અિાિા ભાગીદાિો અન ેપ્રાયોજકનો આભાિ!” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), િેયિ, િીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

http://www.brampton.ca/atp
https://www.brampton.ca/EN/Business/Sponsorship-Opportunities/Pages/Welcome.aspx


 

 

“એક ઉત્િાહી િાઇકલિવાિ તિીક,ે હ ું નવા ઍટોબીકોક ક્રીક ઇન્ટિ-િીજીયનલ ટ્રેઇલ કનેક્શન ક્ષવશ ેિોિાુંક્ષચત છ ું, જે િુંખ્યાબુંધ િિ દાયો વચ્ચ ે

િતત અને િ િક્ષિત િરક્રય પરિવહન િાગા પૂિો પાડ ેછે. હ ું બ્રેમ્પટનની િ ુંદિ અને િનોહિ ટ્રેઇલ્િનો – તિાિી બાઇક પિ, પદયાત્રા કિીન,ે કે 

ચાલીને આનુંદ િાણવા દિેક વ્યક્ષક્તને પ્રોત્િાક્ષહત કરું છ ું.” - િૉક્ષવના િેન્ટોિ (Rowena Santos), પ્રાદેક્ષશક કાઉક્ષન્િલિ,વૉર્ડિા 1 અને 5; 

પ્રિ ખ, કમ્ય ક્ષનટી િર્વાિીિ, િીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“ઍટોબીકોક ક્રીક કનકે્શનન ેજીવુંત બનાવવા અન ેબ્રેમ્પટનિાું િરક્રય પરિવહનને િહાયતા કિવા અિાિા ભાગીદાિો િાથે િહયોગ િાધવા 

બદલ અિે ગૌિવ અન ભવીએ છીએ. દિેક વ્યક્ષક્ત િાટે બહાિ જઇન ેઆપણાું ઉદ્યાનો અને ટ્રેઇલ્િનો આનુંદ િાણવો એ બહ  િહત્વની બાબત 

છે, અને ઍટોબીકોક ક્રીક ટ્રેઇલ એક જોવાલાયક સ્થળ છે!” 

શર્િાન ક્ષવક્ષલયમ્િ (Charmaine Williams), િીટી કાઉક્ષન્િલિ, વોર્ડિા 7 અન ે8; ઉપ-પ્રિ ખ, કમ્ય ક્ષનટી િર્વાિીિ, િીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“િીટીના કિાચાિીઓ બ્રેમ્પટનિાું િરક્રય પરિવહન તકો વધાિવા કરટબદ્ધ છે. અિાિા િાિ દાક્ષયક ભાગીદાિો અને આપણાું પહેલા ટ્રેઇલ 

કોપોિેટ સ્પોન્િિ, કૉક કનેેડા બૉટલલુંગનો આભાિ. હ ું ટ્રેઇલની િ લાકાત લેવા, અન ેબ્રેમ્પટનિાું પ્રાયોજકપદની તકો ક્ષવશ ેવધ  જાણવા દિેક 

વ્યક્ષક્તન ેઆિુંક્ષત્રત કરું છ ું.” 

- ડેક્ષવડ બારિક (David Barrick), ચીફ એડક્ષિક્ષનસ્ટ્રેરટવ ઓરફિિ, િીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“TRCA ન ેબ્રેમ્પટન અને ક્ષિક્ષિિાગા વચ્ચે બ ેરકલોિીટિની ઍટોબીકોક ક્રીક રિરક્રએશનલ ટ્રેઇલની પૂણાાહ ક્ષતની ઉજવણી કિતા ખ શી થાય છે. 

આ નવી બનાવેલી ટ્રેઇલ બ્રેમ્પટન, ક્ષિક્ષિિાગા અન ેકૅલેડોનના િિ દાયોને જોડ ેછે અન ેલૅક ઓન્ટેરિયોિાુંની વૉટિફ્રન્ટ ટ્રેઇલથી કૅલેડોનિાું 

ગ્રીનબલે્ટ ટ્રેઇલ િ ધી િ િક્ષિત, ઓફ-િોડ ટ્રેઇલ કનેક્શન પૂરું પાડ ેછે. તે િહવેાિીઓને ક દિત અન ેએકબીજા િાથે જોડવાિાું િદદરૂપ થશ,ે અન ે

િિ દાય િાટ ેિનોિુંજન, િરક્રય પરિવહન અન ેઆિોગ્યપ્રદ જીવન જીવવાની તકો પૂિી પાડ ેછે.” 

- જૅક્ષનફિ ઇક્ષનિ (Jennifer Innis), પ્રિ ખ, TRCA બોડા ઓફ ડાઇિેક્ટિા 

“અિ ેઆ વર્ ેબ્રેમ્પટનના સ્થાક્ષનક બોટલિ બનવાના 20 વર્ાની ઉજવણી કિી િહ્ાું છીએ અને અિ ેિિ દાય િાટ ેવધાિે િારું ભક્ષવષ્ય 

બનાવવાિાું િદદરૂપ થવા કરટબદ્ધ છીએ. અિ ેિોિાુંક્ષચત છીએ ક ેઅિાિી િગવડથી ટ્રેઇલન ું યોગ્ય િુંચાલન થશ ેજેથી કિીન ેઅિાિા કૉક 

કેનેડાના બધાું 1,300 કિાચાિીઓ, જેઓ અહીં બ્રેમ્પટનિાું કનેેડાન ું િૌથી ક્ષપ્રય પીણું બનાવ ેછે, વહેંચ ેછે, િોદો અન ેવેચાણ કિ ેછે, તઓે 

બહાિ જઇન ેટ્રેઇલનો આનુંદ િાણી શક ેછે.” 

- બ્રાન્ડન નનૂન (Brandan Noonan), બ્રેમ્પટન જનિલ િેનજેિ, કૉક કનેેડા બોટલલુંગ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384134356|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z+CBkW0FVvN+YyCUNfVcR9tVXRWqgA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+Aj40C7cprA+qOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384154347|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh/zq7yk+ibAQPO2Pn1RsxIdEa0E=&reserved=0


 

 

 વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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