
 

 
 

 

 

ચચચવિલ વિસ્તારની પરૂની વસ્િવત માટ ેઆપવિ રાહત ઉપલબ્ધ છે 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (01 એવિલ 2022) – ફેબ્રુઆરીમાાં ચચચવિલ વિસ્તારમાાં આિલે પરૂની ઘટનાના જિાબમાાં ઓન્ટારરયો 

સરકાર રિઝાસ્ટર રરકિરી અવસસટન્સ ફોર ઓન્ટારરયન્સ (DRAO) િોગ્રામ સરિય કરી રહ્યા છે જેિી બ્રૅમ્પટનના વનિાસીઓ અને 

પરરિારો જેઓ આ કુદરતી આફતિી િભાવિત િયા હોય તેમને મદદ મળી શકે. 

 

આ આફત સહાયતા કાયચિમ િાિવમક રહેઠાણ અને તેમાાં રહેલ વિષયિસ્તુ, નાના વ્યિસાય, િાિી અિિા વબન નફાકારક સ ાંસ્િા માટે 

લાગુ છે. આ ભાંિોળ કટોકટીના ખચાચઓ અને િીમા દ્િારા આિરી નહીં લેિામાાં આિી હોય એિી આિશ્યક વમલકતના સમારકામ 

અિિા બદલિાના ખચચ માટે લાગુ પિે છે. રહેિાસીઓને જણાિિામાાં આિે છે ક ેતેઓ તેમની ખાનગી િીમા કાંપનીઓ સાિે આરણ 

અને ખચચની સમીક્ષા અાંગે િાત કરે. 

 

અરજી રજૂ કરિાની અાંવતમ તારીખ શુિિાર, 29 જુલાઈ 2022ના રોજ છે. 

 

પાત્રતા અને આિરણ વિશે િધુ માવહતી, વિસ્તારનો નકશો અને માગચદર્શચકા ontario.ca/disasterassistance પર મળી 

શકશે. 

  

પરૂ સરુક્ષા 

િસાંત આગળ િધે તેમ તમે તાપમાનમાાં િધારો િિાની ધારણા સાિે, રહેિાસીઓને બદલાતી જતી હિામાનની પટૅનચ અને તે 

અનુસાર તેમની વમલકત પર દેખરેખ રાખિા માટે િોત્સાવહત કરિામાાં આિે છે. 

 

પૂરની વસ્િવતમાાં તમારી તૈયારી છે તેની ખાતરી કરિા માટે તમે કટેલાક પગલાાં લઈ શકો છો. કેચ બવેસન અને િાઉનસ્પાઉટ્સમાાંિી 

કોઈપણ િધારાનો કાટમાળ કે કચરો સાફ કરો જેિી િરસાદ, પીગળતો વહમ અને બરફ મુક્તપણે િહી શકે જેને જિા માટે જગ્યા 

મળી જાય.. 

 

જો પરૂ આિે તો; 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/bulletin/1001912/ontario-government-activates-disaster-recovery-assistance-to-support-residents-in-the-city-of-brampton&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|d3d2f48eb9324345afaa08da142779b0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637844457023496828|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=tbOMlLU8jbQC2jgra6nHybKj5xgdWLHTfmdrqXhDktI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/apply-disaster-recovery-assistance&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|d3d2f48eb9324345afaa08da142779b0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637844457023496828|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=4TEFDXB3VTfc7BELSKeeeu4Bl4W2rFD8UJQCDij9U1Q=&reserved=0


 

 

• જો પાિર બાંધ કરિા તમારે પાણીમાાંિી ચાલીને જિુાં પિે તમે હોય તો તેમ ક્યારેય ન કરિુાં. પાિર બાંધ કરિા માટે હાયડ્રો િન 

બ્રૅમ્પટન (Hydro One Brampton)નો સાંપકચ કરિો. 

• એિા ઓરિામાાં િિશે કરિો નહીં જયાાં પાણીનો સાંપકચ જીિાંત વિદુ્યત આઉટલેટ, સાધનો અિિા િાયરો સાિે િયો હોય. 

• પાણીનો અસાધારણ ભરાિો િયો હોય તેની જાણકારી 3-1-1 પર અિિા 311@brampton.caને ઇમેલ કરીને આપિી 

(દા ત., રહેિાસી ધરાિતા માગો પર પાણીના ખાબોવચયા ભરાયા હોય). 

  

પૂરના પાણી ઉતરી જાય ત્યાર પછી: 

• ફુગ અને પાણીના સ્ત્રાિને લગતા લાાંબા ગાળાના જોખમો સામે રક્ષણ આપિા માટે તમારા ઘર/સાંપવિની યોગ્ય સફાઈ 

િાય ત ેસુવનવચચત કરો. 

• પાણી ભરલેા રસ્તાઓ પર ચાલશો નહીં અિિા િાહન ચલાિિા નહીં. પાણીના ભરાિાિી માગો અને ફૂટપાિની સરુક્ષા 

િભાવિત િાય તમે બની શકે. 

 

તૈયાર રહો 

• જોખમોની જાણકારી લો અને તમારા ઘરન ેિભાવિત કરી શકે તિેા કોઈપણ જોખમોિી િાકેફ રહો. 

• એિી કટોકટીની યોજના બનાિો જેની જાણ સમસ્ત પરરિારજનને હોય.   

• મૂળભૂત પુરિઠા સાિેની ઇમરજન્સી કીટ તયૈાર કરો જે તમને ઓછામાાં ઓછા 72 કલાક સુધી ટકાિી શકે.  

• તમારી િીમા કાંપની સાિે િાત કરી લશેો જેિી ખાતરી રહે કે શુાં તમારી પાસ ેઉવચત આિરણ છે કે કમે. 

  

બ્રૅમ્્ટન ઇમજચન્સી મેનેજમેન્ટ ઓરફસ પાસેિી િધુ માવહતી અન ેપૂર અાંગેના સુરક્ષા સૂચનો માટે અહીં મુલાકાત 

લો Brampton.ca/prepared અને તેમને વટ્િટર  @BEMOprepared પર ફોલો કરો. 
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mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/prepared
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/BEMOprepared&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|d3d2f48eb9324345afaa08da142779b0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637844457023496828|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=dq6o33MJJ3yG27Qwk815tQsNhwvJ9uHe18quOM/TM/8=&reserved=0


 

 
 

 

 

વમરિયા સાંપકચ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચરલ વમરિયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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