
 

 
 

 

 

સીટી આ વસતંઋતમુા ંરહવેાસીઓન ેસરુક્ષિત રહવેાનુ ંયાદ અપાવ ેછે 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (માર્ચ 17, 2021) – હવામાન ગરમ રહવેાની આગાહી છે ત્યાર,ે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન આ વસંતઋતમુાં રહેવાસીઓને 

સુરક્ષિત રહવેાનું યાદ અપાવ ેછે. ઋતુઓમા ંફેરફારથી જુદા જુદા જોખમો ઊભા થાય છે જેનાથી દરેક વ્યક્ષતતએ માક્ષહતગાર હોવુ ંરહ્ુ.ં 

 

આ ક્ષિયાળામા ંબરફના વાવાઝોડાનો કર્રો, ક્ષહમપાત અન ેબરફ જામવા જેવી ક્ષવક્ષવધ ક્ષથથક્ષતઓ અન ેહમણા,ં આગામી વસંતઋતમુાં વરસાદને 

લીધે, સીટીની ઇમરજન્સી મનેેજમેન્ટ ઓરફસ સરેરાિ પૂરના જોખમ કરતા વધાર ેજોખમ રહેવાની સલાહ રહેવાસીઓને આપે છે. ધ્યાનમા ં

રાખવા જેવા પૂર સંબંક્ષધત સુરિા સૂર્નો નીરે્ જણાવેલા છે: 

• પોલીસ, અક્ષનનિમન કે એમ્્યુલન્સની જરૂરરયાત ઊભી થાય તવેી કોઇ કટોકટી માટ ે9-1-1 નંબર પર તાત્કાક્ષલક કૉલ કરવો. 

• મ્યુક્ષનક્ષસપલ રોડ્સ, વાવાઝોડાથી ભરાયેલા નાળાઓ (્લોતડ થટોમચ સીવર ગ્રેટ્સ) કે બઝેમેન્ટ ભરાવવા સંબંક્ષધત જાણ કરવા, 311 

નંબર પર સંપકચ કરો.  

• નદીઓ અને ઝરણાઓમા ંપાણીના ઊંર્ા થતરોની જાણ કરવા,  સોમવારથી િુક્રવાર સવાર ે8:30 થી બપોર ે4:30 વાનયા સુધી ક્રેરડટ 

વૅલી કન્ઝવેિન ઓથોરરટીનો સંપકચ કરવો, અને ફ્લડ ડ્યુટી ઓરફસર સાથ ેવાત કરવી. 

• તમારી ક્ષમલકતનુ ંસંરિણ કરો. પૂર આવે તે પહેલાં, તમ ેગટર સુધી પાણી વહેવાનો માગચ આપ્યો હોવાની ખાતરી કરો. જો તેમ કરવું 

સુરક્ષિત ન હોય તો, તમારી ક્ષમલકત પરનો માગચ સૌથી નજીકની કૅર્ બેક્ષસન (કૂંડી) ક ેથરીટ સુધી ર્ોખ્ખો રાખો જેથી કરીને પાણી 

મુતતપણ ેવહી િક ેછે. તમારી ક્ષમલકત પર વધારાનો બરફ સાફ કરી નાખો. કેર્ બેક્ષસન્સ અન ેડાઉનથપાઉટ્સ (નીરે્ જતી નળીઓ) 

ભરાયેલી ક ેબંધ ન હોવાની ખાતરી કરો.  

• જો પૂર આવ ેતો, પાવર બંધ કરવાનો પ્રયત્ન કરિો નક્ષહ જો તમાર ેતમે કરવા પાણી મારફતે ર્ાલવાની ફરજ પડે. પાવર બંધ કરવા 

ઍલેતરા (Alectra) નો સપંકચ કરો. પાણી ઇલેક્ષતરકલ આઉટલેટ્સ, ઉપકરણો (એપ્લાયન્સીસ) કે કોડ્સચ (વાયરો) સાથેના સંપકચમા ં

આવી િક ેતેવા રૂમમા ંતયારેય પ્રવિેિો નહીં.  

• પૂરનો પ્રવાહ ઓછો થયા પછી, ફૂગ અન ેપાણી ઝમવાને સબંંક્ષધત લાંબા-ગાળાના જોખમોનુ ંસંરિણ કરવા તમારા ઘર/ક્ષમલકતની 

યોનય સફાઇ કરવાની ખાતરી કરો. 

• પૂરથી ભરાયેલા રથતાઓ પર ર્ાલિો નક્ષહ ક ેડ્રાઇવ કરિો નહીં. ભરાયેલા પાણીથી થરીટ્સ અને સાઇડવૉતસની સુરિા પ્રભાક્ષવત થઇ 

િક.ે  

 

રહેવાસીઓન ેનદીઓ, ઝરણાઓ, તળાવો (વરસાદી પાણીથી ભરાયેલા ખાબોક્ષર્યા સક્ષહત), જળાિયો, વેટલેન્ડ્સ (કાયમી કે ઋતુલિી ભરાતા 

ખાબોક્ષર્યાઓ), અન ેમાિીસ (નીર્ાણની ભજેવાળી જમીન) પર થકૅટટંગ ન કરવાનુ ંપણ યાદ અપાવવામાં આવ ેછે, કારણ ક ેહવામાનમા ં

વધઘટ થવાથી બરફ પીગળવાને લીધે, અને દેખરખેના અભાવન ેલીધ ેથકૅટટગં કરવું અસુરક્ષિત હોય છે. સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેથથાક્ષનક નદીઓ 

અન ેતળાવો પર રહવેાસીઓને થકટૅટંગ ન કરવા દવેા નજીકમાં સાઇનજે (સાઇન બોડ્સચ)નું અમલીકરણ કયુું છે. થકૅટટંગ માટે ક્ષનધાચરરત અન ે

ક્ષર્ક્ષનનત ક્ષવથતારો ક્ષસવાય સરોવર કે ઝરણાં પર થકૅટટગં કરવું તે સીટીના પાકચ લેન્ડ્સ બાય-લૉ હેઠળ ઉલ્લંઘન ગણાય છે. ક્ષબન-અનપુાલન માટ ે

મહત્તમ $5,000 સધુી દંડ કરવામાં આવ ેતવેું બની િક.ે 

 

આ વસંતઋતમુાં સુરક્ષિત રહેવાની રીત પર વધ ુસૂર્નો અન ેપરૂની ક્ષથથક્ષતમાં સંપકો અને સંસાધનોની સંપૂણચ યાદી માટ ેવબેસાઇટ જુઓ, 

www.brampton.ca  
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https://www.311brampton.ca/
https://cvc.ca/contact/
https://cvc.ca/contact/
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Parkland.PDF
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/floood-watch/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

મિડિયા સપંર્ક  

ગુરવ ંદર વસંઘ 

સંર્લનર્ર્ાક, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમનટી એંગેજિેન્ટ  

સ્ટ્રેટેમજર્ ર્મ્યુમનર્ેશન્સ  

મસટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 

 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

