
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਲੇਵ ੇਕ੍ਰੌ ਰਿੰਗ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਰੱੁਰਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ੍ਤਾ ਪਦੈਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ  

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫਿਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੁ ਰਹੀ ਹ ੈ

  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਿਤੰਬ੍ਰ, 2021) – ਅੱਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫਿੇਵਰ ਕ੍ੈਨੇਡਾ (Operation Lifesaver Canada) 

ਅਤੇ ਹਬ੍ ਿਰਫੇਿ ਰਿਿਟਮਿ (HUB Surface Systems) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੱਚ, ਲੁਕ੍। ਰਲਿਨ। ਰਲਵ। ਕ੍ਰਮਉਰਨਟੀ ਿੇਫਟੀ ਪਾਰਟਨਰਰਸ਼ਪ 

ਪਰੋਗਰਾਮ (Look. Listen. Live. Community Safety Partnership Program) ਦ ੇਰਹੱਿੇ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੋ ਿਟੇਸ਼ਨ (Brampton GO 

Station) ਰਵਿੇ ਨਵੇਂ ਰੇਲਵ ੇਿੁਰੱਰਿਆ ਡੀਕ੍ੈਲਿ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕ੍ੀਤਾ।  
 

ਹਰ ਿਾਲ, ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਿੰਰਿਆ ਰਵੱਚ ਕ੍ੈਨੇਡਾਵਾਿੀ ਰੇਲਵ ੇਕ੍ਰੌ ਰਿੰਗਿ ਰਵਿੇ ਟੱਕ੍ਰਾਂ ਰਵੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫਿੇਵਰ (Operation Lifesaver), ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰ੍ਮ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ, ਰਜੱਥੇ ਰੇਲ-

ਿੁਰੱਰਿਆ ਡੀਕ੍ੈਲਿ ਇੰਿਟਾਲ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾ ਿਕ੍ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ੍ਾਂ ਨੰੂ ਰੇਲ-ਕ੍ਰੌ ਰਿੰਗਿ ਦੇ ਆਿਪਾਿ ਿਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ੍ ਰਰਹਣ ਬ੍ਾਰੇ ਯਾਦ ਕ੍ਰਾਇਆ 

ਜਾ ਿਕ੍ੇ। 
 

ਡੀਕ੍ੈਲਿ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਰਲਆਂ, ਿਾਈਕ੍ਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰੌ ਰਿੰਗਿ ਦ ੇਆਿਪਾਿ ਿਾਵਧਾਨ ਰਰਹਣ ਬ੍ਾਰੇ ਵੱਧ 

ਜਾਗਰੂਕ੍ ਕ੍ਰਕ੍,ੇ ਦਰਦਨਾਕ੍ ਕ੍ਰੌ ਰਿੰਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕ੍ਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਕ੍ੈਲਿ ਪਗਡੰਡੀ ਮਾਰਰਕੰ੍ਗ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਥਰਮੋਪਲਾਿਰਟਕ੍ 

ਿਮੱਗਰੀ ਦ ੇਬ੍ਣ ੇਹਨ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰੋਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ (Road Operations) ਟੀਮ, ਰਿਟੀ ਰਵੱਚ ਰੇਲ ਕ੍ਰੌ ਰਿੰਗਿ ਰਵਿੇ ਅੱਠ ਡੀਕ੍ੈਲਿ ਇੰਿਟਾਲ ਕ੍ਰੇਗੀ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ:  

• ਰਮਲ ਿਟਰੀਟ (Mill Street) ਅਤੇ ਰੇਲਰੋਡ ਿਟਰੀਟ (Railroad Street) ਰਵਿੇ ਚਾਰ ਡੀਕ੍ੈਲਿ; ਅਤੇ 
• ਜੇਮਿ ਿਟਰੀਟ (James Street) ਅਤੇ ਜੌਨਿ ਿਟਰੀਟ (Johns Street) ਰਵਿੇ ਚਾਰ ਡੀਕ੍ੈਲਿ। 

 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫਿੇਵਰ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲਈ, operationlifesaver.ca ਤ ੇਜਾਓ।  
 
 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ੍ ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰੌ ਰਿੰਗਿ ਦ ੇਆਿਪਾਿ ਿਾਵਧਾਨ ਰਰਹਣ ਦ ੇਮਹੱਤਵ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ੍ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫਿੇਵਰ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕ੍ਰਨ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। ਇੱਕ੍ ਦਰਦਨਾਕ੍ ਘਟਨਾ ਵੀ ਬ੍ਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮੈਨੰੂ ਆਿ ਹੈ ਰਕ੍ ਇਹ ਪਰਹਲਕ੍ਦਮੀ ਅਤੇ ਇਹ ਡੀਕ੍ੈਲਿ, ਿਮੱੁਚੀ ਕ੍ਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ੍ਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ੍ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

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


 

 

“ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫਿੇਵਰ ਦ ੇਨਾਲ ਇਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਰੇਲਵ ੇਕ੍ਰੌ ਰਿੰਗਿ ਦੇ ਆਿਪਾਿ ਦ ੇਿਤਰਰਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ੍ ਕ੍ਰਨਾ ਅਤੇ 
ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਬ੍ਚਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕ੍ਰਨਾ ਹੈ। ਿਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਿੁਰੱਰਿਆ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਕ੍ ਹਰ ਕ੍ੋਈ 

ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਰਿਹਤ ਵਾਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਿਪਾਿ ਦੀਆਂ ਿਰਥਤੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ੍ ਹੋਵੇ।” 

- ਪਾੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕ੍ਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5, ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ੍ ਵਰਕ੍ਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮੱੁਚੀ ਕ੍ਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਰਿਹਤ ਦ ੇਪਰਤੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫਿੇਵਰ ਦ ੇਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ, 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਿਾਰੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰੌ ਰਿੰਗਿ ਦ ੇਆਿਪਾਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਰਲਆਂ, ਿਾਈਕ੍ਲ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ ਿੁਰੱਰਿਆ ਰਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਬ੍ੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ੍ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰੌ ਰਿੰਗਿ ਰਵਿੇ ਦਰਦਨਾਕ੍ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਿ ਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ੍ ਘਟਨਾ, ਪੀਰੜਤ ਦ ੇਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰੇਲਵੇ 
ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਫਿਟ ਰਰਿਪਾਂਡਰਿ ਅਤੇ ਰਵਆਪਕ੍ ਕ੍ਰਮਉਰਨਟੀਜ ਨੰੂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਰੇਲ ਕ੍ਰੌ ਰਿੰਗਿ ਦ ੇ

ਆਿਪਾਿ ਦ ੇਿਤਰਰਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ੍ ਕ੍ਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਕ੍ ਇਹ ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਬ੍ਚਾਵੇਗਾ। ਅਿੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਰਕ੍ ਲੋਕ੍ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ, ਦੋਵਾਂ 
ਰਦਸ਼ਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਦੇਿਣ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿੁਣਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵ ੇਦ ੇਿਾਰੇ ਰਚਤਾਵਨੀ ਰਚੰਨਹ ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਰਨ।” 

- ਿਾਰਾ ਮੇਜ (Sarah Mayes), ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕ੍ਟਰ ਆਫ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫਿੇਵਰ ਕ੍ੈਨੇਡਾ 
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ਕ੍ਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ੍ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕ੍ਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕ੍ਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ੍ਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ੍ ਕ੍ਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕ੍ਰਰਸ਼ਤ ਕ੍ਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕ੍ਨੀਕ੍ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ੍ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕ੍ਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ੍ 

ਪਰਭਜੋਤ ਕ੍ੈਂਥ (Prabhjot Kainth) 

ਕੋ੍ਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕ੍ਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ੍ ਕ੍ਰਮਉਰਨਕੇ੍ਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca


 

 

  

 
 


