
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

 

બ્રમૅ્પટનમાાં ગતત મર્ાાદાના ઉલ્લાંઘનની ઝીિો ટોલિન્સ 

બ્રમૅ્પટન સીટી કાઉતન્સલ માગા સલામતી વધાિવાના પ્રસ્તાવન ેબહાલી આપ ેછે  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિર્ો (13 જુલાઈ 2020) – જુલાઇ 8ના િોજ તસટી કાઉતન્સલ ેવાર્ષાક ધોિણ ેગતત મર્ાાદા ઉલ્લાંઘન અન ેર્ાતાર્ાત સાંબાંતધત 

ઘટનાઓ ઘટાડવાના ઇિાદાથી તમેજ બ્રમૅ્પટનમાાં તમામ વપિાશકતાાઓ માટે માગા સુિક્ષા વધાિવા માટ ે200 જેટલા ઠેકાણે ઓટોમેટેડ સ્પીડ 

એન્ફોસામેન્ટ (ASE)ના આમલન ેસવાસાંમતતથી માંજૂિી આપી હતી. 

હાલમાાં એવા પાાંચ સ્થળો છે જર્ાાં ASEની અતધસૂચના ધિાવતા તચહ્નો લગાવવામાાં આવ્ર્ા છે જર્ાાં સપ્ટેમ્બિ 2020થી કમૅેિા ઇન્સ્ટૉલ થઈ 

જશે. 

• વૉડા 1: વૉડન સ્રીટ ઇસ્ટ (કનેેડી િોડ અને સેંટિ સ્રીટ વચ્ચ)ે 

• વૉડા 2: રિચવેલ ડ્રાઇવ નોથા (કેનેડી િોડ અન ેસૅન્ડલવૂડ પાકાવનેી વચ્ચ)ે 

• વૉડા 3: િે લૉસન બૂલવડા (હુિોન્ટારિર્ો સ્રીટ અને મેકલોઘતલન િોડ વચ્ચે) 

• વૉડા 8: એવનડેલ બૂલવડા (બ્રમૅતલ િોડ અને બચાબેંક િોડ વચ્ચ)ે 

• વૉડા 9: ફનાફોિેસ્ટ ડ્રાઇવ (બોવડેા ડ્રાઇવ અન ેસૅન્ડલવૂડ પાકાવે વચ્ચ)ે 

સપ્ટેમ્બિ 2020થી તસટી 25 વધુ સમાજ સુિક્ષા ક્ષતે્રો (Community Safety Zones) પ્રસ્થાતપત કિવા માટે કાર્ા કિી િહ્યા છે. આ 

શહેિ ફિતે ASE ન ેમદદરૂપ થતા વધાિાના કમૅેિા ખિીદવાનુાં પણ સ્ટાફ દ્વાિા શરૂ થશ.ે આ વષેના અાંત સુધીમાાં પ્રાતપ્તની પ્રરિર્ા પૂિી થવાની 

અપેક્ષા િાખવામાાં આવે છે. 

જાગરૂકતા ઊભી કિવાના પ્રર્ાસરૂપ ેશહેિના પ્રવેશ બબાંદુઓ પિ તચહ્નો ઊભા કિાશે જથી મોટિકાિ ચાલકોને જાણ થાર્ કે ASE નો અમલ થઈ 

િહ્યો છે અન ેગતત મર્ાાદાનુાં ઉલ્લાંઘન સમાજમાાં ક્ષમ્ર્ નથી. 

પષૃ્ઠભ ૂ

• ASE જે પસાંદગીની સહભાગી થતી સુધિાઇઓમાાં િાજર્ કક્ષાએ કાર્દેસિ થર્ુાં છે તે સ્થાતનક સમુદાર્ો માટે સલામતી અન ે

સગવડતા વધાિવા પિ ધ્ર્ાન કેતન્િત કિશ ે– ખાસ કિીને એવા માગા વપિાશકતાાઓ જેઓ વધુ સાંવેદનશીલ હોર્ જેમક ેબાળકો. 

• ASE એક ઓટોમેટેડ તસસ્ટમ છે જે ગતત મર્ાાદા બજાવવા માટ ેકૅમિેા અને ગતત માપક ઉપકિણનો ઉપર્ોગ કિ ેછે. 

• ASE માત્ર ત્ર્ાિ ેજ છબીઓ કેદ કિીને િકેોડા કિ ેછે જર્ાિે વાહનો શાળાના ક્ષતે્રો અન ેકમ્ર્ુતનટી સેફ્ટી ઝોન્સમાાં જાહેિ થર્ેલ ગતત 

મર્ાાદાન ેઓળાંગ ેછે. તે ન જોતા ક ેકોણ ચલાવ ેછે િતજસ્ટિ થર્ેલ પ્લેટ ધાિકોન ેરટરકટો જાિી કિવામાાં આવે છે. 

https://www.brampton.ca/en/residents/Roads/pedestrian-driver-safety/Pages/community-safety-zones.aspx


 

 

• કાર્દો પિવાનગી આપ ેછે ક ેASE શાળાના ક્ષેત્રો કે કમ્ર્ુતનટી સેફ્ટી ઝોન્સમાાં અને એવા િોડવે પિ જર્ાાં કલાક દીઠ 80રકમીની ગતત 

તનધાારિત થઈ હોર્ ત્ર્ાાં ઇન્સ્ટૉલ થનાિ છે. 

• સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ઓન્ટારિર્ોની પહેલવહેલી એવી સધુિાઇ હતી જેમણે ASEનો અમલ કર્ો જર્ાાં પ્રથમ અતધસૂચનાનુાં તચહ્ન 

19 રડસેમ્બિ 2019ના િોજ ઊભુાં કિવામાાં આવ્રુ્ાં હતુાં. 

ASE તવશ ેવધાિાની માતહતી માટે અહીં અહીં તલલક કિો. 

અવતિણો 

બ્રૅમ્પટનમાાં ગતત મર્ાાદાનુાં ઉલ્લાંઘન તબલકુલ અક્ષમ્ર્ છે અને આપણી કાઉતન્સલ આ સાંદેશ સ્પષ્ટ કિવા માટ ેપગલાાં લેવાનુાં ચાલુ િાખશ.ે 

ઓટોમટેેડ તસ્પડ એનફોસામને્ટ આપના શહેિ ફિતે 200 જેટલા સ્થળો સુધી વધાિવાના પગલાાં લઈન ેઅમ ેવાહનોના અકસ્માતો ઘટાડવા માટે 

અન ેતમામ માગા વપિાશકતાાઓ માટ ેસુિક્ષા વધાિવાનુાં કાર્ા કિી િહ્યા છીએ ખાસ કિીન ેજેઓ સૌથી વધુ સાંવેદનશીલ હોર્." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેર્િ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટનમાાં વધાિાના ASE સ્થળો માંજૂિ કિીન ેઅમે તમામ મોટિ વાહન ચાલકોને સાંકતે આપી િહ્યા છીએ કે ગતત મર્ાાદાનુાં ઉલ્લાંઘન આપણા 

સમુદાર્માાં ચલાવી લેવાશે નહીં અને ર્ાદ િાખવુાં િહ્યુાં ક ેમાગા બધા માટે છે. આ વષે વોડન સ્રીટ પિ ASE શરૂ કર્ાા પછી કાઉતન્સલ ેપાસે જ 

વચગાળાની બાઇક લેન્સ પણ શરૂ કિી છે જેથી સુિતક્ષત સરિર્ પરિવહનન ેપ્રોત્સાતહત કિી શકાર્. અમાિી અગ્રીમતા લોકો માટ ેએવા માગો 

બનાવવાની છે જેથી અમ ેઆખા બ્રૅમ્પટનમાાં થતી તહલચાલ સુિતક્ષત િાખી શકીએ!" 

પૉલ તવસેન્ટ, િીજનલ કાઉતન્સલિ , વૉડા 1 અન ે5; પતલલક વલસા એન્ડ એતન્જતનર્રિાંગ, તસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમુખ 

“ઓટોમેટેડ તસ્પડ એનફોસામેન્ટ એક સ્મૃતત કિાવનાિ બાબત છે ક ેઆપણ ેસહુએ ધીમા પડવાની જરૂિ છે અન ેઆપણ ેબધાાં આપણા 

સમાજોન ેસુિતક્ષત િાખવામાાં સરિર્ ભૂતમકા ભજવીએ છીએ. ASE શરૂ કિનાિ પ્રથમ શહેિો પૈકી એક તિીક ેઅમે અમાિા તનવાસીઓન ે

દશાાવી િહ્યા છીએ ક ેતેમનુાં આિોગ્ર્ અન ેસલામતી સૌથી મહત્ત્વની છે." 

પૅટ ફોર્ટાની, િીજનલ કાઉતન્સલિ , વૉડા 7 અને 8 અન ેપતલલક વલસા એન્ડ એતન્જતનર્રિાંગ, તસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના ઉપપ્રમુખ 

“તે સુતનતચચત કિવા ક ેમાગો, ફુટપાથ અન ેરારફકની પ્રણાતલઓ સિુતક્ષત િીતે અને કાર્ાક્ષમ િીતે કાર્ા કિી િહી છે અમાિી િોડ્સ મને્ટનેન્સ એન્ડ 

રારફક સર્વાતસસ ટીમ અતનવાર્ા અને મહત્ત્વપણૂા ભૂતમકા ભજવ ેછે. COVID-19 ની મહામાિી પહેલા અને તે દિતમર્ાન અમાિા કમાચાિીઓ 

ઓટોમટેેડ તસ્પડ એનફોસામને્ટને અમલી બનાવવા માટ ેપડદા પાછળ કાર્ા કિી િહ્યા છે જેથી આપણા સમાજના આિોગ્ર્ અન ેસલામતીને 

પ્રોત્સાતહત કિી શકાર્.” 

- ડેતવડ બારિક, ચીફ એડતમતનસ્રેરટવ ઓરફસિ, તસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.aseontario.com/&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|3f5b0fda592c4a1fca3308d82744676e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637302522065338184&sdata=YiRtXpWBf7B4pvRhnfTd73+2je8FaJ+aex9SYu7h/RI=&reserved=0
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી તવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્ર્વસાર્ો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદા છે લોકો. 

અમને ઊજાા મળ ેછે અમાિા તવતવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષાણનુાં કેન્િ છીએ અન ેઅમે તકતનકી અન ેપર્ાાવિણીર્ નતવનતા તિફ દોિી જતી ર્ાત્રાનુાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા તનિોગી શહેિના તવકાસ માટે છે જે સુિતક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોર્. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

તમરડર્ા સાંપકા : 

મોતનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડાનેટિ, તમરડર્ા એન્ડ કમ્ર્ુતનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્ર્ૂહાત્મક સાંવાદ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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