
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

   

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન, પજંાબી િમાજ આિોગ્ય િેવા (Punjabi Community Health Services) અન ે

બાઇક બ્રમૅ્પટન શરૂ કિી િહ્યા છે ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન બાઇક હબ 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (25 ઑગસ્ટ 2022) – ગત િપ્તાહમાં, સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ેતેમના િહયોગીઓ પંજાબી િમાજ આિોગ્ય િવેા 

(Punjabi Community Health Services (PCHS)) અને બાઇક બ્રૅમ્પટન િાથે મળીને િિુસિત િીતે િાયકલ હાંકવાને િમથથન 

આપવા માટે અન ેત ેપ્રવૃસિને પ્રોત્િાસહત કિવા માટે ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન બાઇક હબની શરૂઆત કિી: રડફિન્ટ સ્પોક્િ. 

બ્રૅમ્પટન એક સ્વાસ્્યપ્રદ અન ેિુિસિત શહેિ છે અને િસ્તાઓના તમામ વપિાશકતાથઓનો પ્રવાિનો અનભુવ િલામત અને આિામદાયક 

બનવા િાથે િરિય પરિવહનને પ્રોત્િાસહત કિવા શહેિ િમર્પથત છે.  02 માર્થ 2022ના િોજ થયેલી બેઠકમા ંબ્રૅમ્પટન િીટી કાઉસન્િલે સ્ટાફને 

PCHSને ટ ંકી મુદતની લીઝ હાથ ધિવા િ સર્ત કયાથ કે સિટીની માસલકીની 8 નેલિન સ્રીટ વેસ્ટ, યુસનટ 104 ખાતનેી સમલકતમાંથી બ્રૅમ્પટન 

બાઇક હબ પ્રર્ાસલત કિવામાં આવ ેજે બ્રૅમ્પટનના િહેવાિીઓની િવેામાં આ અનન્ય િહયોગ માટે ઉત્પે્રિકનું કાયથ કિશ.ે   

રડફિન્ટ સ્પોક્િ િમાજના િામાન્ય લોકો દ્વાિા િંર્ાસલત હબ એટલેક ેકેન્ર છે જે બ્રૅમ્પટનમાં િુિસિત િાયકક્લંગની સહમાયત કિવા િાથે તેને 

પ્રોત્િાસહત અને ત ેપ્રવૃસિનો પ્રિાિ કિશ.ે આ ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન બાઇક હબ પિ PCHS આ પ્રવસૃિઓ કિશ:ે 

• બાઇક િબંંસધત િેવાઓ આપશ ેજેમકે બાઇક િમાિકામ િહાય અને રિકસન્ડશન્ડ બાઇક્િ અને બાઇકના પુિજાઓનું ફેિવરે્ાણ; 

• બ્રૅમ્પટનમાં િુિસિત િીતે િાયકલ ર્લાવવામા ંવધાિો થાય તેને પ્રોત્િાસહત કિવું અને તનેી સહમાયત કિવી; 

• વેર્ાણ માટનેી અને ભાડાની રિકસન્ડશન્ડ બાઇકની પહોંર્ પ િી પાડવી; 

• િાયકલ ર્લાવવામાં િિ ધિાવત કોઇપણ વ્યસક્ત માટ ેકમ્યુસનટી અને મન્ટરિંગ પ્રોગ્રામ ર્લાવવા; અન ે

• સ્વસ્થ િમાજ અને સનિોગી જીવનશૈલીન ેપ્રોત્િાહોત કિવી. 

સિટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન ‘લોક માગો’બનાવવાનુ ંકાયથ ર્ાલુ િાખ ેછે અને િરિય પરિવહનન ેપ્રોત્િાસહત કિ ેછે.  આ વરે્ષ અસસ્તત્વમાં છે એવા 

િાયકક્લંગ ઇન્રાસ્રક્ર્િ, હાઇરકગં, ર્ાલવુ ંઅને રિરિએશનલ રેઇલ્િના 530 રકલોમીટિની િરિય પરિવહન નેટવકથમાં સિટી  30 કિતા વધુ 

નવા રકલોમીટિનુ ંઅંતિ ર્ાલવા, અન ેિાયકક્લંગ ઇન્રાસ્રક્ર્િ તિીકે ઉમેિશે.   

બ્રૅમ્પટનમાં અહીંથી િાયકક્લંગ અંગે વધુ જાણકાિી મળેવો અને િરિય પરિવહન અંગેની જાણકાિી અહીંથી મળેવો.  

િવુાક્યો 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Cycling/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/atmp/Pages/Welcome.aspx


 

 

"બ્રૅમ્પટન એક સ્વાસ્્યપ્રદ અને િુિસિત શહેિ છે અને અમે િાયકક્લંગ સવર્ષયક જાગરૂકતા અને કેળવણી િુધી એક્િિે આપીને તેમજ િરિય 

પરિવહન અને મનોિંજનના માધ્યમથી એકંદિ માનસિક આિોગ્યન ેવધુ મદદરૂપ થઈને આપણા િમાજની જરૂરિયાતો પ ણથ કિવા માટે િમર્પથત 

છીએ. ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાં રડફિન્ટ સ્પોક્િની શુભ શરૂઆતને િમથથન આપતા અમે િોમાસંર્ત છીએ.  આ સવસ્તાિ માટે એક આવકાયથ 

ઉમેિો છે અને તેનાથી આપણી અગાઉથી જ સવસ્તરિત િરિય પરિવહન નેટવકથનો વધુ સવસ્તાિ કિવામા ંમદદ મળશ.ે   

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન બાઇક હબ ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન માટે જોિદાિ ઉમેિો છે.  રડફિન્ટ સ્પોક્િ બાઇક ર્લાવવાના શોખીનોને િાયકલ િબંંસધત િેવાઓ 

તો પ િી પાડશે જ પિંત ુિાથે નવા િાયકલ ર્ાલકોને મદદરૂપ થશ ેઅને તેમન ેપ્રસશિણ આપશ ેઅને તમમા વયના િહેવાિીઓ માટે સનિોગી 

અને િરિય જીવનશૈલીને પ્રોત્િાસહત કિશ.ે આપણા શહેિમા આ િહયોગ જોઇને હંુ િોમાંસર્ત છંુ અને હંુ બધાને PCHS પાિે િહેલ જાણકાિી 

અને જ્ઞાનનો લાભ લેવા પ્રોત્િાસહત કર ંછંુ જેથી બ્રૅમ્પટનની જોવાલાયક રેઇલ્િનો આનદં ઉઠાવી શકાય." 

- માર્ટથન મેરડિોિ (Martin Medeiros), રિજનલ કાઉસન્િલિ, , વૉડથ 3 & 4 પ્રમુખ, પ્લાકનંગ એન્ડ  ડેવેલપમેન્ટ કસમટી, સિટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન 

"સિટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન ખાતે અમે સ્રીટ્િ ફોિ સપપલ બનાવવા કાયથ કિી િહ્યા છે જેમાં િરિય પરિવહન પિ ધ્યાન કસેન્રત છે. અમે ઉત્િુક છીએ કે 

િહયોગીઓ િાથે આખા શહેિમાં કાયથ કિવું ર્ાલુ િાખવું જેથી િરિય અને સનિોગી જીવનશૈલી માટે પ્રોત્િાહન આપી શકાય અને આપણા 

િહેવાિીઓને િાિામાં િાિી િવલતો પ િી પાડી શકાય."  

- પૉલ મોરિિન (Paul Morrison), ર્ીફ એડસમસનસ્રેરટવ ઓરફિિ , સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્યવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદથ છે 

લોકો. અમને ઊજાથ મળે છે અમાિા સવસવધ િમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષથણનંુ કને્ર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાથવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનંુ નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િુિસિત, ટકાઉ , અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

સમરડયા િપંકથ (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસલ્ટકલ્ર્િલ સમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

                                                                                       

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7%2BA%2B0scwN4CrQA1wiuc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna%2F301xZPtc8iEQxKYoA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8%2FjomtkZlg6j2Bt7keO4%2BgeUI%2B85W29L%2B6WlXB76AI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca


 

 

 

 


