
 

 
 

જાન્યુઆરી 2022 
 

જાન્યુઆરીમાાં બાાંધકામની પ્રવતૃ્તિઓ  

અમારા વાચકો તેમજ સમગ્ર Durham Regionને 2022ની શભુચે્છાઓ! આ 

વર્ષ હાલમાાં જે Ajax Pickering Hospitalની બાજુમાાં લાાંબાગાળાની 

સાંભાળનુાં નવુાં ઘર બાાંધકામ હેઠળ છે તે આનાંદદાયક સીમાત્તચહ્નરૂપો લાવવાનુાં 

ચાલુ રાખશે. આ મહત્ત્વપૂર્ષ ઘટનાઓને અમારા સમુદાય સાથે સહભાગી 

બનાવવા કાજે અમે ઉત્સાહપૂવષક પ્રતીક્ષા કરી રહ્ાાં છીએ, જેની શરૂઆત 

પાછલા મત્તહને કરેલી પ્રગત્તતથી કરીશુાં.      

 

ઘરની બહાર, બાાંધકામની સાઈટની પરરસીમાને આવરી લતેી ફેનન્સાંગને દૂર 

કરવામાાં આવી હતી. Clements Road પરનાાં ઝડપથી કાર ચલાવવા માટેના 

બાંધ માગષને શરૂ કરવામાાં આવ્યો હતો, તેમ છતાાં, Harwood Avenue પરનો 

ઝડપથી કાર ચલાવવા માટેનો માગષ આાંત્તશકપર્ે એટલા માટે ચાલુ રહેશે કારર્ કે 

નવા પાર્કિંગ ગરાજ માટેનુાં બાાંધકામ ચાલી રહ્ુાં છે. આગામી સપ્તાહોમાાં, બાહ્ 

પ્રવૃત્તિ મહદાંશે પાર્કિંગ ગરાજ પર ધ્યાન કેત્તન્િત કરશે. માળખાાંમાાં કામ કરવા માટે 

જરૂરી ક્રેનને આ મત્તહને ઊભી કરવામાાં આવી હતી તેમજ પૂવષત્તનર્મષત ઘટકોને 

પહોંચાડાતા હોવાથી અમે ત્તનમાષર્સ્થળ પર અથવા તેનાાંથી દૂર વધુને વધુ ખટારા 

આવશે એવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ.      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

એક વાર પૂર્ષ થશે, એટલે પાર્કિંગ ગરાજ લાાંબાગાળાની સાંભાળ તેમજ 

હૉત્તસ્પટલનાાં દદીઓ માટે, ઉપરાાંત ત્તનવાસીઓ, મુલાકાતીઓ, ટુકડીનાાં સભ્યો, 

અને પરરવારના સભ્યો માટે 500 પાર્કિંગની જગ્યાઓ પૂરી પાડશે.   

 
ઘરની અાંદર, ઘરની અગાશીનાાં કઠરેાને સ્થાત્તપત કરવામાાં આવ્યો છે તેમજ પૂર્ષ 

કરતા પહલેાાં કરવામાાં આવતા ફેરફારો ઝડપથી ચાલી રહ્ા છે. જેમ-જેમ 

ઈમારતનુાં બાાંધકામ પૂર્ષ થવાને આર ેઆવતુાં જાય છે, તેમ-તેમ Lakeridge 

Health અને PCL Constructionની ટુકડીઓ ઘરનાાં પ્રત્યેક કે્ષત્રન ે— ત્તવદ્યુત 

દીવો ધરાવતા ત્તવદ્યુત ઉપકરર્થી બારર્ાાંનાાં ત્તમજાગરાાં અન ેફ્લોરરાંગ સાંબાંધી સુધી 

— એ ચકાસવા માટે ઝીર્વટથી પુનરવલોકન કરી રહ્ાાં છે કે જો તેમાાં કોઈ 

ડેરફત્તશઅત્તન્સિ્ઝ જોવા મળે, તો તેને દૂર કરવા માટે. આનાાંથી એ ખાતરી થશે કે 

ઈમારત ખોડખામી ત્તવનાની છે, પૂર્ષ કરાયેલી છે તેમજ Lakeridge Healthની 

ટુકડી કબજો લઈ શકે એ માટે તૈયાર છે.          
 

બાાંધકામનાાં આ અાંત્તતમ તબક્કા દરત્તમયાન, સાઈટને સ્વચ્છ કરવાનુાં કાયષ કરવામાાં 

આવશે અને એનાાં કારર્ે અવાજમાાં થોડી ખલેલ પહોંચી શકે છે. બાાંધકામનાાં 

નજીકની સાઈટ પર રહેતા સૌ લોકો તેમની ધીરજ અન ેસમજર્થી કામ લઈ 

રહ્ા છે એ બદલ અમે એમનો આભાર માનવાનુાં ચાલુ રાખીએ છીએ.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ઢાાંકવામાાં આવેલો ચાલવા માટેનો રસ્તો તમેજ પાર્કિંગની જગ્યાઓ સાથે નવા ઘરનો આગળનો પ્રવેશદ્વાર (જાન્યુઆરી 3, 2022)  

 



 

 

 

 

સબ્સસ્ટતૅ્તન્શઅલ પફૉમષન્સ કરવા કાજે ઉત્સાહપવૂષક પ્રતીક્ષા કરતાાં 
બાાંધકામ શરૂ થયાનાાં માત્ર 12 મત્તહના પછી, Lakeridge Health ત્તસ્થત 

લાાંબાગાળાની સાંભાળનુાં ઘર સબ્સસ્ટૅત્તન્શઅલ પફૉમષન્સ તરફ આગળ ધપી રહ્ુાં છે. 

સબ્સસ્ટૅત્તન્શઅલ પફૉમષન્સ તમામ મુખ્ય બાાંધકામ પૂર્ષ થયુાં હોવાનુાં સૂચવ ેછે તેમજ 

એ સૂચવ ેછે કે હવે ઘર Lakeridge Healthને સુપરત કરી દેવા માટે તૈયાર છે.      

 

આનાાં પછી, Lakeridge Healthની ટુકડી આગામી મત્તહનાઓને એ બાબતેની 

ખાતરી રાખવા માટે વ્યત્તતત કરશે કે અત્યાધુત્તનક ઘર તાત્કાત્તલકપર્ે વસવાટ કરવા 

માટે તૈયાર છે. તેનાાં ભત્તવષ્યનાાં 320 ત્તનવાસીઓ માટે આરામદાયક જગ્યા 

બનાવવા કાજે આમાાં ઈન્ટરનેટનુાં માળખુાં, ઉપકરર્ો, કલાકૃત્તત અને અન્ય પૂર્ષ 

કરતા પહલેાાં કરવામાાં આવતા ફેરફારોનો સમાવેશ થાય છે. ભલે સબ્સસ્ટૅત્તન્શઅલ 

પફૉમષન્સ લાાંબાગાળાની સાંભાળનાાં ઘરનુાં મુખ્ય બાાંધકામ પૂર્ષ થયુાં હોવાનુાં 

સૂચવશે, તો પર્ હેત્તલપૅડ અને પાર્કિંગ ગરાજ પર અલગ બાાંધકામની 

પરરયોજનાઓ ચાલુ રહશેે.     
 

આ ઈમારતનુાં આયોજન અને બાાંધકામમાાં સાંકળાયેલ પ્રત્યેક વ્યત્તક્ત માટે સમયસર 

આ ધ્યેયને સાધવો એ એક જ્વલાંત સફળતા છે. આની ઊજવર્ી કરવા માટે, 

Lakeridge Health તેનાાં ભાગીદારો PCL Construction, અને 

Infrastructure Ontario, Parkin and G architects, તેમજ પ્રાાંતીય 

સરકાર સાથે આવનારા સપ્તાહોમાાં આ સીમાત્તચહ્નરૂપને ત્તચહ્નીત કરશ.ે આ 

સીમાત્તચહ્નરૂપને શક્ય બનાવનાર અસાધારર્ પ્રગત્તત તેમજ ભાગીદારીઓની 

ઝલક જોવા માટે નીચે આપલે ત્તવરડયો જુઓ!      
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
સાંપકષમાાં રહો 

અમે અમારા આ સામુદાત્તયક સમાચારપત્ર તેમજ અમારી વેબસાઈટ lh.ca દ્વારા 

તમન ેઅમારી પ્રગત્તત બાબત છેલ્લામાાં છેલ્લી તારીખ સુધી અવગત રાખવાનુાં 

ચાલુ રાખીશુાં. 

 

કોઈ પર્ સમયે, જો તમારે કોઈ પ્રશ્નો હોય અથવા તો વધુ માત્તહતી ઈચ્છતા હો, 

તો કૃપા કરીને 905-576-8711 ext. 34167 પર કૉલ કરો અથવા 

AjaxLTC@lh.ca પર ઈમેઈલ કરો. તમે અમને ત્તવવટર અને ફેસબુક પર પર્ 

અનુસરી શકો છો.  

 

 
 
 

સ્નોસ્ટૉમષ દરત્તમયાન સાથ ેમળીન ેકામ કરવુાં 
સ્નો સ્ટૉમષ દરત્તમયાન Ajaxએ 17મી જાન્યુઆરીનાાં રદવસે ત્તશયાળુ ઝાંઝાવાતની 

ત્તવક્રમી સ્થાપના થઈ હોવા દરત્તમયાન 50 સેન્ટીમીટર જેટલી ત્તહમવર્ાષ જોઈ. તેનાાં 

જવાબમાાં, લાાંબાગાળાની સાંભાળનાાં બાાંધકામની સાઈટ પરથી 20થી મજૂરોએ Ajax 

Pickering Hospitalનાાં પાકષ કરવાનાાં સ્થાને પાવડો મારીને બરફ દૂર કરવાની 

કામગીરી કરવા માટે તેમનાાં અમૂલ્ય સમયનો ફાળો આપ્યો હતો. તેમનાાં અકલ્પનીય 

પ્રયાસોને કારર્ે, હૉત્તસ્પટલનો કમષચારી-વગષ દદીઓની ચોક્કસ જાર્કારી રાખીને 

તેમની સાંભાળ લેવા કાજેનુાં તેમનુાં કાયષ સારી રીતે કરી શકી તેમજ દદીઓ પર્ 

સલામતપર્ે હૉત્તસ્પટલમાાં પ્રવેશ મેળવી શક્યા.       

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

બાાંધકામન ેલગતા મખુ્ય પારરભાત્તર્ક 

શબ્સદોની શબ્સદસતૂ્તચ 

 

 

સબ્સસ્ટતૅ્તન્શઅલ પફૉમષન્સ એ બાાંધકામનાાં કે્ષત્રમાાં એવુાં સીમાત્તચહ્નરૂપ છે 

જે મુખ્ય બાાંધકામ પૂર્ષ થયુાં હોવાનુાં સૂચવે છે. સબ્સસ્ટૅત્તન્શઅલ પફૉમષન્સનુાં 

પ્રમાર્પત્ર એટેલે પરરયોજના, અથવા પરરયોજનાનો એ ભાગ, જે તેનાાં 

ઈત્તચ્છત ઉપયોગ માટે બાંધબેસતુાં આવે છે અને ત્યારબાદ માત્તલક તેમાાં 

વસવાટ કરીને ત્તમલકતનો ઉપયોગ કરી શકે છે.     

 

ડરેફત્તશઅત્તન્સ રરવ્યૂિ્ઝ સબ્સસ્ટૅત્તન્શઅલ પફૉમષન્સ પહેલાાં કરવામાાં આવે છે. 

જો કોઈ કૉઝમેરટક (એકમનુાં મામૂલી પ્રકારનુાં કોઈ પર્ સમારકામ) 

અથવા ગુર્વિાને લગતા કોઈ મુદ્દા હોય તો તેને શોધીને તેનુાં ત્તનરાકરર્ 

લાવવા કાજે એક સવષગ્રાહી સમીક્ષા હાથ ધરવામાાં આવે છે. 
ડેરફત્તશઅત્તન્સ (ખામીઓ)માાં રાંગકામમાાં, પોલીમરવાળી જમીનની 

લાદીમાાં સપાટીનાાં થરને સખત, ટકાઉ અને સુાંવાળો કરીને સૂકવવા માટે 

પ્રવાહીથી લીંપર્ કયુિં હોય તેમાાં, ઉપલી સપાટીની લાદીઓમાાં, પ્રકાશ 

ઉત્પન્ન કરતા સાધનોમાાં, દીવાલોની અાંદર ત્તવદ્યુત પુરવઠાને જોડતા 

ત્તવદ્યુત ઉપકરર્ોમાાં, વગેરેમાાં જો કોઈ લીટા, છેકા, ચીરા, લસરકા કે 

ત્તલસોટા પડ્યા હોય, તો તેનો સમાવેશ થાય છે.             

ડૉક્ટરોની કાર પાકષ કરવાનાાં સ્થાને PCLની ટુકડીનો સભ્ય (ત્તહમવર્ાષ પછી) બરફને દૂર કરી રહ્ો છે  

 

https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/aboutus/accelerated-build-project-long-term-care-home-for-ajax.asp#Community-Newsletter-February-2021
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