
 

 
 

 

 

ગભંીર પરૂન ેકારણ ેબ્રૅમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજસસસ સલામતીથી ચચજસવલ સવસ્તારમાંથી રહવેાસીઓન ું 

સ્થળ ુંતર કરી રહ્યા છે 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (17 ફબે્રુઆરી 2022) – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ચચજસવલ સવસ્તારમાં આવેલ ગંભીર પૂરની સસ્થસત સામે લડત આપી રહ્યા છે 

અને પીલ રરર્નલ પોસલસ સાથે બાકી રહેલ રહવેાસીઓને સલામત રીતે સ્થળ ુંતર કરવ  માટે કામ કરી રહ્યા છે.  

• ચચજસવલ રોડના સવશેષ સવસ્તારો 

• માર્ટજન્સ બૂલવડજ 

• ચચજ સ્રીટ 

• સવક્ટોરરયા સ્રીટ 

• એરડલેડ સ્રીટ 

• ક્રેરડટવ્યુ રોડના સવશેષ સવસ્તારો 

મોટાભાગના રહવેાસીઓનું આ સવસ્તારમાંથી પહેલાથી ર્ સ્થળાતંર કરવામાં આવ્યું હોવા છતાં, આ સ્થળાંતરની ર્રૂરરયાત આખી રાત રહેશ ે

અને આવતીકાલે પુનઃ આકારણી કરવામાં આવશ.ે બ્રૅમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજસસસ, બ્રૅમ્્ટન ઇમર્જન્સી મેનેર્મેન્ટ ઓરફસ, બ્રૅમ્પટન 

પસલલક વક્સજ, બ્રૅમ્પટન રાસન્િટ, પીલ રરર્નલ ઓરફસ, રરર્ન ઓફ પીલ હુ્યમન સર્વજસસસ એન્ડ ક્રેરડટ વેસલ કન્િવેશન સ્થળ પર હાર્ર છે 

અને સંર્ોગોનો સામનો કરવા દખેરખે રાખી રહ્યા છે. 

ર્ો રહેવાસીઓ ખતરાનો સામનો કર ેતો તેમણે તાત્કાસલક 9-1-1 પર ફોન કરવો. નગરપાસલકાના રસ્તા પર સ્થાસનક પૂર, અવરોસિત સ્ટોમજ 

સસવર ગ્રેટ અથવા બેિમેન્ટમાં પાણી ભરાયા હોય ત્યાર ે3-1 -1 પર ફોન કરવો. 

પરૂ સલામતી સચૂનો 

એન્વાયમેન્ટ કનૅેડાએ બ્રૅમ્પટન માટે સવશેષ હવામાન સનવેદન જાહેર કયુું છે રે્મા ંઆવતીકાલે સવાર ેવરસાદની આગાહી, થીજી ર્તા વરસાદ 

અને બરફ અંગેની માસહતી છે. ક્રેરડટ વસેલ કન્િવેશન ેપણ પૂરની ચતેવણી જારી કરી છે. 

રહેવાસીઓને આ સલામતીની સાવચતેીઓ લેવા ર્ણાવવામાં આવ ેછે. 

• સસ્થર પાણીમાં ઘરની અદંર રહેલા સવદ્યતુ ઉપકરણો અને ભગૂભજના અથવા નીચે રહેલી પાવરની લાઇન્સન ેકારણે સવદ્યતુ ચાર્જની 

હાર્રી હોઇ શક ેછે. નીચે પડેલી પાવર લાઇન્સ અને ભરાયેલા સસ્થર પાણીથી પોતાની જાતને, બાળકો અને પાળેલા પશુન ેદૂર 

રાખશો. 



 

 

• પૂરના પાણી િડપથી આવી શક ેછે અને તેમા ડબૂી ર્વાનુ ંર્ોખમ છે. પોતાની સલામતી રાખવી અને પૂરના પાણીમાંથી ચાલવું ક ે

વાહન ચલાવવા નહીં. 

• મકાનના માળખા અસરગ્રસ્ત થઈ શકે અને અસરુસિત બની શક.ે સંભસવતપણ ેમકાનના પાયા કે માળખામાં કોઇપણ માળખાકીય 

નુકસાનના સચહ્નો દેખાય તો પોતાના ઘરમાંથી દૂર થઈ ર્વુ ંરે્માં સામેલ છે પોચજની છત અને લટકતી છતો. 

• પૂરના પાણીથી ઘણી વખત માગો અન ેવૉકવેિનુ ંિોવાણ થતું હોય છે. માગો નબળા પડ્યા હોય તેમ બને અને કારના વર્નથી ભાગંી 

પડી શક ેછે. પૂરના પાણીમા ંચાલવું અથવા વાહન ચલાવવા નહીં. 

• પૂરના પાણીમાં ગટરના પાણી (રે્માં બૅક્ટેરરયા, વાયરસ કે પરજીવીઓ સમાયેલા હોઇ શકે), રસાયણો અને કાચના ટુકડા રે્વો કચરો 

હોઇ શક.ે નીચાણવાળા સવસ્તારોન ેટાળો. પૂરના પાણીથી પોતાની જાતને, બાળકો અને પાળેલા પશુને દૂર રાખશો. 

• પૂર સવસ્તારમાં પ્રવેશ કરવો નહીં સસવાયક ેઉસચત વ્યસક્તગત સુરિાત્મક સાિનો અન ેપહેરવેશ પહેયો હોય. 

અદ્યતન અપડેટ્સ માટે રહેવાસીઓએ Twitter પર @BEMOPrepared ને ફોલો કરવું અને પૂર સલામતીની માસહતી 

માટે www.brampton.ca ની મલુાકાત લવેી. 
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સમરડયા સપંકજ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસટટકટચરલ સમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/bemoprepared&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|ae327de3d8944d7fb97a08d9f2798361|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637807425968977077|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=bO/iNGw0N68wCAK9um3GrA9on0piOGLjo0Gnk333bas=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/emergency-management/Pages/Welcome.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

