
 

 
 

જુલાઈ 2021 

જુલાઈમાાં ઘરની પ્રગતિ પર એક નજર 

28મી જુલાઈ, 2020નાાં દિવસે (આજથી લગભગ એક વર્ષ પહેલાાં!), 

ઑન્ટેદરયોની સરકારે એક્સેલરેટેડ તિલ્ડ પ્રોસેસ (ઝડપથી તનમાષણ કરવાની 

પ્રદિયા)નો ઉપયોગ કરીને Ajax Pickering Hospitalની િાજુમાાં નવા લૉન્ગ-

ટમષ કૅર હોમ (લાાંિાગાળાની સાંભાળ માટેના ઘર)નુાં તનમાષણ કરવા Lakeridge 

Health and Infrastructure Ontario સાથે સહયોગી ભાગીિારી કરવાની 

જાહેરાિ કરી હિી.   

પ્રત્યેક સપ્િાહે ઘરને જીવાંિ થિુાં જોવુાં એ Lakeridge Health માટે િેમજ સમગ્ર 

Durham સમુિાય માટે એક અત્યાંિ લાગણીને ઉતે્તજનારો સમય િની રહ્યો છે, 

અને િમે કિાચ જોયુાં હશે અને સાાંભળયુાં હશે િેમ, િાાંધકામ ત્વદરિ ગતિએ આગળ 

ધપી રહ્યુાં છે.       
 

જૂનમાાં, અમારા િાાંધકામનાાં ભાગીિાર, PCL Constructionએ ચોથો માળ પૂણષ 

કયો અને પાાંચમાાં માળ પર વૉલ િીમ્સ અને ફ્લોર પૅનલો િેસાડવાનુાં શરૂ કયુું. જેમ-

જેમ PCL Constructionની ટુકડી, િન્ને પાાંચમાાં અને છઠ્ઠા માળને પૂણષ કરી રહી 

છે, િેમ-િેમ આ પ્રદિયા આગામી થોડા અઠવાદડયા સુધી ચાલુ રહેશે.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17મી જુલાઈ, 2021નાાં દિવસે છઠ્ઠે માળે કામ કરી રહેલ સાંઘ   

 

છેલ્લા છઠ્ઠા માળની પદરપૂણષિા એ એક મહત્ત્વપૂણષ સીમાતચહ્નરૂપ છે કારણ કે િે 

ઘરનાાં માળખાાંની પૂણષિાને સૂચવે છે. આનાાં પછી, સાંઘ િેનુાં ધ્યાન ઘરનાાં અન્ય 

તનણાષયક ઘટકો ઉપર કેતન્િિ કરશે, જેમાાં ઘરની HVAC system િેમજ િીવાલની 

િહારનાાં ભાગને આવરી લેિી રક્ષણાત્મક સામગ્રી િેમજ િીવાલની પૅનલોનો સમાવેશ 

થાય છે. િાાંધકામ જ્યારે પૂવષતનધાષદરિ અપેક્ષા અને સમય પ્રમાણે ચાલી રહ્યુાં છે, ત્યારે 

અન્ય રોમાાંચક ઘટનાિમો અાંગે પણ નોંધ લઈએ. વધુ તનર્િષષ્ટ રીિે, ઘરનાાં પાર્કુંગ ગૅરેજ 

પર કામ શરૂ થઈ ચૂક્યુાં છે િેમજ અનેક િેનો પૈકીની એક િેનને આ મતહનાની 

આખરમાાં તવખેરી નાાંખવામાાં આવશે અને કામનાાં સ્થળ પરથી િૂર કરવામાાં આવશે.        

 

એક વાર પૂણષ થયા પછી, નવુાં 320–િેડનુાં ઘર આધુતનક દડઝાઈનનો સમાવેશ 

કરવાની સાથોસાથ ચેપ તનવારણ અને તનયાંત્રણ માટેનાાં શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો હાથ ધરશે, કે 

જેનાાંથી આપણા કે્ષત્રનાાં વદરષ્ઠ લોકો િેમજ ઘરમાાં ભતવષ્યની ટુકડીનાાં સભ્યો માટે 

એક સલામિ અને સ્વાસ્્યપ્રિ સ્થળ અાંગે ખાિરી પ્રિાન કરશે.     



 

 
 

Cheyanne Hammellને મળો: લૉન્ગ-ટમષ કરૅ હોમ (લાાંિાગાળાની સાંભાળ 

માટેના ઘર)નાાં િાાંધકામમાાં સામલે અનેક નિેાઓ પકૈીનાાં એક નેિા   

આ મતહનાનાાં સામુિાતયક સાંવાિપત્રમાાં, અમે િમને અસાધારણ ટુકડીનાાં 

અનેક સભ્યો પૈકીનાાં એક સભ્યની ઓળખ કરાવવા ઈચ્છીએ છીએ કે 

જેઓ નવા લૉન્ગ-ટમષ કૅર હોમ (લાાંિાગાળાની સાંભાળ માટેનુાં ઘર) 

િનાવવામાાં કાયષ કરી રહ્યાાં છે.     
 

Cheyanne Hammell એ PCL Constructionમાાં પદરયોજના પ્રિાંધક છે અને 

હાલમાાં Lakeridge Healthનાાં લૉન્ગ-ટમષ કૅર હોમ (લાાંિા ગાળાની સાંભાળ માટેના 

ઘર)નાાં દડઝાઈનની િેખરેખ રાખે છે. Cheyanne એક એવી માગષિશષક અને નેિા છે 

કે જેમણે સમગ્ર Greater Toronto Regionમાાં અનેક પદરવિષનશીલ િાાંધકામની 

પદરયોજનાઓની આગેવાની કરેલી છે. િાજેિરમાાં, િેણીનુાં નામાાંકન 2021 

Women’s Leadership Initiative Championship Teamનાાં સૌથી નવા 

સભ્યો પૈકીનાાં એક સભ્ય િરીકે કરવામાાં આવયુાં હિુાં. Championship Team 
Toronto કે્ષત્રમાાં એવા-એવા સ્ત્રી નેિાઓને અને પ્રભાવશાળી વયતક્િઓને પસાંિ કરે 

છે કે જેમણે શહેરનાાં જમીન જાગીર અને તવકાસમાાં ફાળો પ્રિાન કયો હોય છે.       

 

Ajax Pickering Hospitalમાાં નવુાં લૉન્ગ-ટમષ કૅર હોમ (લાાંિા ગાળાની સાંભાળ માટેના ઘર)ની 

િહાર Cheyanne Hammell.   
 

પ્રવિષમાનમાાં કામ માટે ઉપલબ્ધ માણસોની સાંખ્યા અાંિાજે 220 કામિારો હોવાની 

સાથે, Cheyanne એ એવી મોટા પાયે કામ કરિી િહુશાખાકીય ટુકડીનો તનણાષયક 

ભાગ છે કે જે આ પે્રરણાિાયી નવી ઈમારિને સર્જીને િેનુાં િાાંધકામ કરવા સાથે મળીને 

કામ કરી રહી છે કે જે છેવટે આપણા સમુિાયના મહત્ત્વપૂણષ સભ્યો, િેમનાાં 

પદરવારજનો અને કમષચારી-વગષ માટે એક ઘર લેખાશે કે જેનાાંથી િેઓની કાળજી 

લેવાશે. Lakeridge Health આ પ્રદિયાનો ભાગ િનવા માટે પ્રસન્ન છે અને િે 

Cheyanne િેમજ પ્રત્યેક ટુકડીનાાં સભ્યનો આભાર માનવા ઈચ્છે છે, અને 

સાથોસાથ સમગ્ર Durham Regionમાાં વસિા અમારા સ્વાસ્્ય સાંભાળ અને 

સમુિાયનાાં ભાગીિારો અને તનવાસીઓનો પણ કે જેમણે ઘર અને િેનાાં તવકાસમાાં 

અતભરુતચ િશાષવી છે અને ફાળો પ્રિાન કયો છે.       

મુલાકાિી િમેજ િાાંધકામની ટકુડીનાાં પાર્કુંગ િાિિેની છેલ્લામાાં છેલ્લી માતહિી 

અત્યાધુતનક લૉન્ગ-ટમષ કૅર હોમ (લાાંિાગાળાની સાંભાળ માટેનુાં ઘર) ઉપરાાંિ, િન્ને, 

નવુાં ઘર અને હૉતસ્પટલ માટે કમષચારી-વગષ, િિી અને મુલાકાિી વાહનોનો સમાવેશ 

કરવા માટે, તનમાષણકાયષ નવુાં 532-જગ્યાવાળુાં પાર્કુંગનાાં િાાંધકામનો પણ સમાવેશ 

કરે છે. નવા પાર્કુંગનાાં ગૅરેજમાાં િાાંધકામ ચાલુ હોવાથી, Ajax Pickering 

Hospitalમાાં East Parking Lotની નજીક મુલાકાિી િેમજ કમષચારી-વગષ માટે 

કેટલાક ચકરાવાવાળા માગષ અને ઘટી ગયેલી જગ્યાનો સામનો કરવો પડશે.   

 

અમે Barr Road અને Monarch Avenueનાાં રસ્િાનાાં વળાાંકની નજીક માન્ય 

શરિી ઉપયોગથી સાંઘને પાકષ કરવા માટે છૂટ મળી શકે એ સાંિભેની છેલ્લામાાં 

છેલ્લી માતહિી પણ મે મતહનામાાં જણાવી ચૂક્યા છીએ. આ જગ્યા, કે જેને એક 

સ્થાતનક પાદરવાદરક ધાંધો કરનાર દ્વારા ઉિારિાપૂવષક િાન કરવામાાં આવી છે, 

સ્થળ પર િાાંધકામ કરનારા કમષચારી-વગષ દ્વારા િેમનાાં પોિપોિાનાાં અાંગિ 

વાહનોને પાકષ કરવા માટે ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવશે. અમે એવી અપેક્ષા સેવીએ 

છીએ કે નવા પાર્કુંગ સ્થળનો ઉપયોગ આગામી થોડા મતહનાઓમાાં વૃતદ્ધ પામશે. 

એકિાજુથી જયારે નવા પાર્કુંગનુાં સ્થળ એકિમ નજીક આવેલા તનવાસી રસ્િાઓ 

વાહનોની અવરજવરને તનયાંત્રણમાાં રાખશે, ત્યારે િીજી િાજુ અમને એવી અપેક્ષા 

છે કે કામિારો સ્થળ પરથી અવરજવર કરિા હોવાથી ફુટપાથ પર પગેથી ચાલીને 

આવિાજિા લોકો િેમજ Clements Woodlotની પગડાંડીમાાં આવનજાવન 

વધિી રહેશે.      

 

જો અમારા પાડોશીઓ, મુલાકાિીઓ અને કમષચારી-વગષને આ પાર્કુંગમાાં થયેલા 

ફેરફારોને કારણે કોઈ અગવડિાનો સામનો કરવાનો વારો આવશે, િો અમે એ િાિિે 

ક્ષમા માગીએ છીએ. અમે આવનારા સપ્િાહોમાાં અતિદરક્િ ક્ષમિા પૂરી પાડવા માટે 

વચગાળાનાાં ઉકેલોને તવકસાવી રહ્યાાં છીએ. િમે ધીરજ રાખી એ િિલ િમારો આભાર 

િેમજ ઘરનાાં િાાંધકામ સાથે સાંિાંતધિ જો િમારે કોઈ પ્રશ્નો અથવા ચચાંિાઓ હોય, િો 

કૃપા કરીને અમારો સાંપકષ કરવા િાિિે કોઈ ખચકાટ કરશો નહીં.  

 

 
 
 
 
 

સાંપકષમાાં રહો 
 

અમે સમજી શકીએ છીએ કે Durham Region માટે નવુાં લૉન્ગ-ટમષ કૅર 

હોમ (લાાંિાગાળાની સાંભાળ માટેનુાં ઘર) કેટલુાંક મહત્ત્વપૂણષ છે. ઘરનાાં 

િાાંધકામ િાિિે સૌથી િાજેિરની માતહિીથી વાકેફ રહેવા માટે:    

 

lakeridgehealth.on.ca પર આમારી વેિસાઈટની મુલાકાિ 

લો  

 

કોઈ પ્રશ્નો અથવા પૂછપરછ હોય િો 905-576-

8711 એક્સટેન્શન 34167 પર કૉલ કરો અથવા 

AjaxLTC@lh.ca પર ઈમેઈલ કરો  

 

િમે અમને Twitter અને Facebook પર પણ 

અનુસરી શકો છો   


