
 

 
 

 

 

બ્રૅમ્પટન સ્થાનનક ધોરણ ેબહોળા પ્રમાણમાાં અનભુવી રહ્ુાં છે પરૂની નસ્થનિ 

રહેવાસીઓ સલામિ રહે 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (17 ફબે્રુઆરી 2022) – આખા શહેરમાાં બહોળા પ્રમાણમાાં બ્રૅમ્પટન પૂરની નસ્થનિ અનુભવી રહુ્ાં છે. પૂર આવે ત્યારે 

રહેવાસીઓ સલામિ રહે િેની સ્મૃનિ અપાવીએ છીએ. 

આ સમય ેનસટી વાકેફ છે ક ેનીચે આલ નવસ્િારો સ્થાનનક પૂરથી અસરગ્રસ્િ છે:  

• નવન્સ્ટન ચચીલ બૂલવર્ડ ખાિ ેવાનલેસ રોર્ 

• હેરરટેજ રોર્ પર બોવૅઇર ડ્રાઇવથી વાનલેસ ડ્રાઇવ 

• હૉલસ્ટોન રોર્ ખાિનેો ક્રેરર્ટવ્યુ રોર્ 

• સ્ટીલ્સ અવેન્યુ ખાિનેો ક્રેરર્ટવ્ય ુરોર્ 

• ચચડનવલ રોર્ ખાિેનો ક્રરેર્ટવ્યુ રોર્ 

• ક્લૅરન્સ સ્રીટ નબ્રજ 

• પીલ નવલેજમાાં રકવાનનસ નબ્રજ 

શક્ય હોય િો રહેવાસીઓએ આ નવસ્િારોમાાં જવુાં ટાળવુાં અન ેસુરક્ષા સાવચેિીઓન ેઅનસુરવી:  

• નસ્થર પાણીમાાં ઘરની અાંદર રહેલા નવદ્યિુ ઉપકરણો અને ભગૂભડના અથવા નીચે રહેલી પાવરની લાઇન્સન ેકારણે નવદ્યિુ ચાજડની 

હાજરી હોઇ શક ેછે. નીચે પર્ેલી પાવર લાઇન્સ અને ભરાયેલા નસ્થર પાણીથી પોિાની જાિને, બાળકો અને પાળેલા પશુન ેદૂર 

રાખશો. 

• પૂરના પાણી ઝર્પથી આવી શક ેછે અને િેમા ર્બૂી જવાનુાં જોખમ છે. પોિાની સલામિી રાખવી અને પૂરના પાણીમાાંથી ચાલવુાં ક ે

વાહન ચલાવવા નહીં. 

• મકાનના માળખા અસરગ્રસ્િ થઈ શકે અને અસરુનક્ષિ બની શક.ે સાંભનવિપણ ેમકાનના પાયા કે માળખામાાં કોઇપણ માળખાકીય 

નુકસાનના નચહ્નો દેખાય િો પોિાના ઘરમાાંથી દૂર થઈ જવુાં જેમાાં સામેલ છે પોચડની છિ અને લટકિી છિો. 

• પૂરના પાણીથી ઘણી વખિ માગો અન ેવૉકવેઝનુાં ધોવાણ થિુાં હોય છે. માગો નબળા પડ્યા હોય િેમ બને અને કારના વજનથી ભાાંગી 

પર્ી શક ેછે. પૂરના પાણીમાાં ચાલવુાં અથવા વાહન ચલાવવા નહીં. 

• પૂરના પાણીમાાં ગટરના પાણી (જેમાાં બૅક્ટેરરયા, વાયરસ કે પરજીવીઓ સમાયેલા હોઇ શકે), રસાયણો અને કાચના ટુકર્ા જેવો કચરો 

હોઇ શક.ે નીચાણવાળા નવસ્િારોન ેટાળો. પૂરના પાણીથી પોિાની જાિને, બાળકો અને પાળેલા પશુને દૂર રાખશો. 



 

 

• પૂર નવસ્િારમાાં પ્રવેશ કરવો નહીં નસવાયક ેઉનચિ વ્યનક્િગિ સુરક્ષાત્મક સાધનો અન ેપહેરવેશ પહેયો હોય. 

જો રહેવાસીઓ ખિરાનો સામનો કર ેિો િેમણે િાત્કાનલક 9-1-1 પર ફોન કરવો. નગરપાનલકાના રસ્િા પર સ્થાનનક પૂર, અવરોનધિ સ્ટોમડ 

નસવર ગ્રેટ અથવા બેઝમેન્ટમાાં પાણી ભરાયા હોય ત્યાર ે311 પર ફોન કરવો. 

અદ્યિન અપરે્ટ્સ માટે રહેવાસીઓએ Twitter પર @BEMOPrepared ને ફોલો કરવુાં અને પૂર સલામિીની માનહિી 

માટે www.brampton.ca ની મુલાકાિ લેવી. 
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નમરર્યા સાંપકડ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મનલ્ટકલ્ચરલ નમરર્યા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/bemoprepared&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|476527017156461c80d908d9f269896c|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637807357908910212|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=WN/KVNCpd7mGPxuzfFXx/Lmwfs6zU/SAqlaNioq1j+k=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/emergency-management/Pages/Welcome.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

