
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે              

 

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ઓપિશેન લાઇફિવેિ િાથ ેહાથ સમલાવ ેછે  

જેથી િલેવ ેક્રોસિિંગ સવશ ેજાગરૂકતા ઊભી કિી શકાય  

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (24 િપ્ટેમ્બિ 2021) – આજે સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ેઓપિેશન લાઇફિવેિ અને HUB િફિે સિસ્ટમ્િ િાથ ે

ભાગીદાિીમાિં નવા િેલવે િિુક્ષા રિકલ્િ (ટકાઉ સસ્ટકિો)નુિં અનાવિણ લૂક (જુઓ)  સલિન (િાિંભળો)  સલવ (જીવો) 

ના ભાગરૂપે બ્રમૅ્પટન GO સ્ટેશન ખાતે કયુું. કમ્યુસનટી િિુક્ષા ભાગીદાિી પ્રોગ્રામ. 

 

દિ વર્ષે, િઝનબિંધ કેનેરિયનો િેલવનેા ક્રોસિિંગો પિ થતી અથિામણોમાિં માયાા ગયા છે અથવા ગિંભીિપણ ેઇજાગ્રસ્ત થયા છે. 

ઓપિેશન લાઇફિવેિ તવેા સ્થળો ઓળખવા માટે નગિપાસલકાઓ િાથે કામ કિ ેછે જયાિં લોકોન ેસ્મૃસત કિાવવા માટ ેિુિક્ષા રિકલ્િ ઇન્સ્ટોલ 

કિી શકાય ક ેિેલવ ેક્રોસિિંગની આિપાિ િાવધાન અને િજાગ િહવેુિં. 

 

રિકલ્િનો ધ્યેય િાહદાિીઓ, િાઇકલ િવાિો અને ડ્રાઇવિોને િેલવે ક્રોસિિંગની આિપાિ િાવચતે િહવેાની જરૂરિયાતથી વધુ જાગૃત કિીન ે

ક્રોસિિંગની દુ: ખદ ઘટનાઓન ેઅટકાવવાનો છે. આ રિકલ્િ થમોપ્લાસસ્ટક પદાથાથી બનેલો છે જે ફુટપાથના સનશાનોની આવિદા મહત્તમ કિી 

આપે છે. 

 

બ્રૅમ્પટનની િોિ ઓપિેશન ટીમ શહેિમાિં િેલવનેા ક્રોસિિંગ પિ આઠ રિકલ્િ લગાવશ ેજેમાિં િામેલ છે:  

• ચાિ રિકલ્િ સમલ સ્રીટ અન ેિેઇલિોિ સ્રીટ પિ; અન ે

• ચાિ રિકલ્િ જેમ્િ સ્રીટ અન ેજોહ્નન્િ સ્રીટ પિ. 

 

ઓપિેશન લાઇફિેવિ સવશ ેવધુ માસહતી માટે મુલાકાત લો operationlifesaver.ca  

 

 

િવુાક્યો 

"બ્રૅમ્પટન એક સ્વાસ્્યપ્રદ અન ેિિુસક્ષત શહેિ છે. િેલવ ેક્રોસિિંગની આિપાિ િજાગ િહવેાના મહત્ત્વ અિંગ ેજાગરૂકતા વધાિવા માટ ેઓપિેશન 

લાઇફિેવિ િાથે ભાગીદાિી કિવાનુિં મન ેગૌિવ છે. ફક્ત એક દુુઃખદ ઘટના પણ નોંધપાત્ર ગણાય અને મન ેઆશા છે કે આ પહેલ અન ેઆ 

રિકલ્િ આખા િમાજમાિં જાગરૂકતા ફેલાવશે. 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

https://www.operationlifesaver.ca/
https://www.operationlifesaver.ca/


 

 

"ઓપિેશન લાઇફિેવિ િાથ ેકિેલ ભાગીદાિીનુિં ધ્યેય જાહેિ જનતાન ેિેલવે ક્રોસિિંગ્િની આિપાિ િહેલ જોખમોથી જાગૃત કિીને જીવ 

બચાવવાનો છે. તમામ બ્રમૅ્પટનવાિીઓની િલામતી અત્યિંત મહત્ત્વપૂણા છે અને ત અગત્યનુિં છે ક તમામ લોકો પોતાની િુખાકાિી માટ ે

પોતાની આિપાિની પરિસસ્થસતઓથી વાકેફ િહે. 

- પૉલ સવિેન્ટ, િીજનલ કાઉસન્િલિ , વૉિા 1અને 5; પ્રમુખ, પસલલક વક્િા એન્િ એસન્જસનયરિિંગ, સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

"સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અમાિા િહવેાિીઓ અન ેિમસ્ત િમાજની િખુાકાિી માટે પ્રસતબદ્ધ છે. ઓપિશેન લાઇફિવેિ િાથનેી આ ભાગીદાિી 

િાહદાિીઓ, િાઇકલ િવાિો અને મોટિ ચાલકોની બ્રૅમ્પટનના િેલવે ક્રોસિિંગની આિપાિની િલામતી િુિસક્ષત કિવામાિં અસતમહત્ત્વની છે." 

- િેસવિ બારિક, ચીફ એિસમસનસ્રેરટવ ઓરફિિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

“િેલવ ેક્રોસિિંગ પિ થતી આકસસ્મક ઘટનાઓ આ દેશમાિં આટલી િામાન્ય છે તે દુુઃખદ બાબત છે અન ેઆવી દિેક ઘટના ભોગ બનનાિ વ્યસક્તના 

પરિવાિ અને સમત્રોન ેતો પ્રભાસવત કિ ેજ છે, પણ િાથ ેિેલવનેા કમાચાિીઓ, પ્રથમ જવાબી કાયાવાહી કિનાિ વ્યસક્તઓ અન ેઆિપાિના 

િમાજન ેપન અિિ કિ ેછે. આ પ્રોગ્રામનુિં ધ્યેય જાહેિ જનતાને િેલવ ેક્રોસિિંગ્િની આિપાિ િહેલ જોખમોથી જાગૃત કિશ ેઅને આશા 

િાખવામાિં આવે છે કે તનેાથી ઘણાિં જીવ બચાવી શકાશ.ે અમન ેજોઇએ છે ક ેલોકો થોિા ધીમા પિ,ે આજુિંબાજૂ જુએ, આવી િહેલ રનેોના 

અવાજ િાિંભળે અને તમામ િેલવ ેચેતવણીના સચહ્નનો અન ેિિંકેતો પિ ધ્યાન આપી તનેુિં પાલન કિ.ે 

- િાિા મિે (Sarah Mayes), નશેનલ રિિેક્ટિ ઓફ ઓપિેશન લાઇફિેવિ કેનેિા 

-30- 

કનૅિેાના િૌથી ઝિપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાિં 7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાિં 75,000 વ્યવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદા છે 

લોકો. અમન ેઊજાા મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાજોમાિંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષાણનુિં કેન્ર છીએ અને અમે તકસનકી અન ેપયાાવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુિં નેતૃત્વ 

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

જોિાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

સમરિયા િિંપકા (MEDIA CONTACT): 

પ્રભજોત કૈન્થ 

કોઓર્િાનેટિ, સમરિયા એન્િ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િિંવાદ (Strategic Communication)  

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
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