
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

કટોકટી સજ્જતા સપ્તાહની શનનવાિથી શરૂઆત 

લાઇહાઉસ પ્રોગ્રામ લૉન્ચ થશ,ે ગરુૂદ્વાિા દ્વાિા ઓપન હાઉસનુું આયોજન 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (29 એનપ્રલ 2019)  – આ વર્ષના કટોકટી સજ્જતા સપ્તાહ (મે 5-11)માું સીટી લાઇટહાઉસ પ્રોગ્રામ લોન્ચ કિશ ેજે 

એક નવતિ પહેલ છે જેમાું ભાગીદાિી કિશ ેતેવી ધાર્મષક સુંસ્થાઓ આખા શહેિમાું કટોકટી થવાના સમય દિનમયાન પોતાની સવલતોન ેઆશિો 

આપવાનાું સ્થળ બનાવશ.ે 

 

સીટી "લાઇટહાઉનસસ” એટલે ક ેજાણ ેદીવાદાુંડીઓની નેટવકષ બનાવવાનુું લક્ષ્ય ધિાવ ેછે – જે સમાજના તમામ સભ્યો માટ ેખુલલુું હશ ેતે ન 

જોતા કે તેઓનો ધમષ શુું છે – જેથી કોઇ મોટી કટોકટીના સમયે નાગરિકો વળી શક ેતેવા સુિનિત સ્થળોની સુંખ્યા વધાિી શકાય.   

 

કટોકટી સજ્જતા સપ્તાહ દિનમયાન "લાઇટહાઉનસસ” ખાતે ઓપન ડોિ ઇવેન્ટ હાથ ધિાશ ેજેમાું બ્રૅમ્પટનનાું નાગરિકોન ેસવલતની મુલાકાત 

લેવાની તક સાુંપડશ ેઅન ેપ્રોગ્રામ અન ેતેના લાભ નવશ ેવધ ુજાણકાિી મેળવી શકાશ.ે  મે 6 થી 11ના િોજ બપોિ ેમદ્યાહ્નથી સાુંજે 5 સુધી 79 

બ્રેમસ્ટીલ િોડ પિ નસ્થત ગુરૂદ્વાિા બાબા નાનકમાું કોઇ પણ વ્યનતતનુું સ્વાગત છે.  

 

લાઈટહાઉસ પ્રોગ્રામ બ્રૅમ્પટનની કટોકટી સજ્જતા અન ેપ્રનતભાવ તુંત્રમાું પ્રાણ ફુંકશ ેખાસ કિીન,ે એવા સમયે જ્યાિે પૂિ અન ેવાવાઝોડાું જેવી 

કુદિતી આફતોની માત્રા વધી િહી છે.   

 

હાલમાું ત્રણ ધાર્મષક સુંસ્થાઓએ "લાઇટહાઉસ” પ્રોગ્રામમાું તેઓની સહભાનગતા અુંગ ેઅુંનતમ નનણષય કયો છે. શહેિમાું આશિે 90 ધમષ 

આધારિત સવલતો છે, અન ેતે તમામન ેલાઇટહાઉસ પ્રોગ્રામમાું સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ખાતે લાઇટહાઉસ ટીમ પ્રોગ્રામનો સુંપકષ કિીન ેસહભાગી 

થવા માટ ેસ્વાગત છે. 

 

કટોકટી સજ્જતા સપ્તાહ માટ,ે બ્રૅમ્પ્ટનની ઇમજષન્સી મનેેજમેન્ટ ઓરફસે બ્રેમનલ સીટી સેંટિ ખાતે શનનવાિ,ે મ ે4ના િોજ રકક ઑફ ઇવેન્ટ 

યોજ્યો છે અન ેઆખા સપ્તાહ દિનમયાન બ્રૅમ્પટન ફિતે નવનવધ સ્થળો પિ સાવષજનનક માનહતી કેન્રો એટલેક ેપનલલક ઇન્ફોમેશન બૂથ્સ 

સ્થાપશ.ે  

 

કટોકટી સજ્જતા સપ્તાહ દિનમયાન થનાિ સમાજની પ્રવૃનિઓ નવશ ેવધુ જાણકાિી મેળવવા કૃપા કિીને આ લલુંકની મુલાકાત લો.   

લાઇટહાઉસ પ્રોગ્રામની વધુ નવગતો માટે કૃપા કિી brampton.ca/lighthouseprogramની મુલાકાત લો.   

  

http://www.brampton.ca/EN/residents/emergency-management/Pages/article.aspx/13
https://www.brampton.ca/lighthouseprogram


 

 

તવોટ: 

"લાઇટહાઉસ પ્રોગ્રામ એક પ્રેિણાદાયક ઉદાહિણ છે જે દશાષવ ેછે કે કેવી િીતે બ્રૅમ્પટનની ધમષ આધારિત સુંસ્થાઓ સાથ ેમળીન ેકટોકટી 

દિનમયાન સમાજના દિેક સદસ્યન ેમદદરૂપ થશ.ે  બ્રૅમ્પટન માન્યતાઓ અન ેસુંસ્કૃનતઓનુું લાદીનચત્ર છે અન ેશહેિની સુિિા અન ેસુખાકાિીમાું 

તમામની કોઇન ેકોઇ ભૂનમકા િહેલી છે. હુું વધનુ ેવધ ુધમષ આધારિત સુંસ્થાઓન ેઆ મહત્ત્વપૂણષ સામાનજક પહેલમાું જોડાવા આહ્વાન કરું છુું 

અન ેનનવાસીઓન ેનવનુંતી કરું છુું કે પ્રોગ્રામ નવશ ેવધ ુજાણકાિી લે.“  

– મેયિ પેરિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 

 

"કટોકટી સજ્જતા સપ્તાહ દિનમયાન લાઇટહાઉસ પ્રોગ્રામની શરૂઆત નવનશષ્ટપણ ેઅથષપૂણષ છે.  કટોકટીઓ તો ગમ ેત્યાિે ગમ ેત્યાું થઈ શક ેછે. 

કટોકટી માટ ેસજ્જતા તે ખરું જોતાું અમાિી વ્યનતતગત જવાબદાિી છે.  માનહતગાિ િહેશો, સજ્જ િહેશો અન ેકટોકટી સજ્જતા રકટ માટ ે

વસ્તુઓ એકનત્રત કિવાની પોતાની અનગ્રમતા બનાવશો, જો તમ ેતેમ હજુું  કયુું ન હોય." 

– કાઉનન્સલિ િોવનેા સાન્તોસ, પ્રમુખ, કમ્યુનનટી સર્વષનસસ નવભાગ 
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સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન વિશે વિષે િધુ માવિતી માટે અિીં મુલાકાત લો www.brampton.ca અન ેTwitter પર, Facebook પર, અન ેInstagram પર 

અમને ફોલો કરો. 

 

 
વમડિયા સપંકક: 

મોવનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્િકનેટર, વમડિયા એન્િ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂિાત્મક સંિાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

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

 

 

 

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

