
 

 

  

જાન્યુઆરી 11, 2018 

 

ફાયર ચીફ (અિગ્નશમન મુિખયા) રહવેાસીઓન ેસ્મોક ઍલામ્સર્ બેસાડવાની અન ે 
ઘરમા ંઆગ લાગ ેત્યાર ેબચાવ આયોજનોનો મહાવરો કરવાની િવનંતી કર ેછે 

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો - ઓશાવા, ઓન્ટેિરયોમાં ગત સોમવાર તા. જાન્યુઆરી 8, 2018 નાં રોજ લાગેલી જીવલેણ આગથી જાગૃત થઇને, 
બર્ામ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સિવસીસ જાહેર જનતાએ પોતાના ઘરના દરેક માળમાં અને સૂવાની તમામ જગ્યાઓ બહાર સ્મોક એલામ્સર્ 
કાયર્રત િસ્થિતમાં હોવાની, અને પોતાના ઘરમાંની દરેક વ્યિક્ત સાથે આગ લાગવાની ઘટનામાં બચાવ આયોજનનો મહાવરો કરવાની ખાતરી 
કરવાનું યાદ અપાવે છે. 

નીચે બર્ામ્પટન ફાયર િડપાટર્મેન્ટે ઘરમાં આગ રોકથામ અને સુરક્ષાને લગતી માિહતી આપી છેઃ 

ધમુાડો અન ેકાબર્ન મોનોક્સાઇડ ઍલામર્ને લગતી સરળ સૂચનાઓ: 

· તમારા ઘરમાં દરેક માળ પર અને સૂવાની તમામ જગ્યાઓ બહાર સ્મોક ઍલામ્સર્ બેસાડો. સંરક્ષણ વધારવા, ઉત્પાદકની ભલામણો 
અનુસાર દરેક બેડરૂમમાં સ્મોક ઍલામર્ બેસાડો. િવશાળ કદના ઘરોમાં વધારાના સ્મોક ઍલામ્સર્ની જરૂર પડી શકે. 

· જો તમારા ઘરમાં ઇંધણ-બાળતંુ ઉપકરણ, જગ્યા કે ઘર સાથે જોડાયેલંુ ગેરેજ હોય, તો સૂવાની તમામ જગ્યાઓ બહાર કાબર્ન 
મોનોક્સાઇડ ઍલામ્સર્ બેસાડો. સંરક્ષણ વધારવા, ઉત્પાદકની ભલામણો અનુસાર તમારા ઘરના દરેક માળ પર કાબર્ન મોનોક્સાઇડ 
ઍલામ્સર્ બેસાડો. 

· ટેસ્ટ બટન દબાવીન ેદર મિહને સ્મોક અને કાબર્ન મોનોક્સાઇડ ઍલામ્સર્નું પરીક્ષણ કરો. બેટરી દર વષ બદલો. 
· સમય િવતવાની સાથે સ્મોક અને કાબર્ન મોનોક્સાઇડ ઍલામ્સર્માં ઘસારો લાગે છે. ઉત્પાદકની ભલામણો અનુસાર ઍલામ્સર્ બદલી 

નાખો. 

ઘરે આગ લાગવાની ઘટનામાં આયોજન કરવાના સરળ પગલાઓમાં સમાવશે થાય છે:  

· જો શક્ય હોય તો, દરેક વ્યિક્તએ દરેક ઓરડામાં અવરજવર કરવાના બે માગ  જાણવા જોઇએ. 
· બહાર િનકળવાના તમામ બચાવ માગ  અચૂકપણે અબાિધત (અવરોધ રિહત) અને ઉપયોગમાં સરળ હોવા જોઇએ. 
· જો તમારા ઘરમાં કોઇ વ્યિક્ત અક્ષમ હોય, તો તમારા ઘરબારમાં દરેક વ્યિક્તની અજોડ જરૂિરયાતોને ધ્યાનમાં લેતી આગમાંથી બહાર 

િનકળવાની યોજના િવકસાવો. જુવાન બાળકો, ઉંમરલાયક પુખ્ત વ્યિક્તઓ અને બહાર િનકળવામાં સહાયની જરૂિરયાત ધરાવતી 
કોઇ વ્યિક્તને મદદ કરવા માટે જવાબદાર કોણ રહેશે તે િનધાર્િરત કરો. 

· ઘરની બહાર ઝાડ, કે લૅમ્પ પોસ્ટ (સ્ટર્ીટ લાઇટનો થાંભલો) જેવી જગ્યાએ એકઠા થવાનું પસંદ કરો, જ્યાં દરેક વ્યિક્તની ગણતરી થઇ 
શકે, વ્યિક્તઓ ખુલાસો કરી શકે. 

· ઘરની બહાર જઇને, સૅલ ફોનથી કે પડોશીના ઘરેથી ફાયર િડપાટર્મેન્ટને ફોન કૉલ કરો. 
· તમારા ઘરમાંથી આગ લાગવાની ઘટનામાં બહાર િનકળવાના બચાવ આયોજનનો મહાવરો કરો. 
· એકવાર બહાર િનકળ્યા પછી, બહાર રહો. જ્વિલત ઇમારતમાં ક્યારેય પુનઃપર્વેશ કરશો નહ . 



 

 

એપાટર્મેન્ટ ઇમારતોમાં રહતેા અને બહાર િનકળવામાં સહાયતાની જરૂર પડી શકે તવેા લોકો માટ:ે 

· જો તમને સહાયતાની જરૂર હોય તો, સુિપર્ન્ટેન્ડેન્ટ કે મકાનમાિલકને કહો. 
· તમારંુ નામ તમારી ઇમારતની અિગ્નસુરક્ષા યોજનામાંની ‘પસર્ન્સ હુ િરક્વાયર આિસસ્ટન્સ (સહાયતાની જરૂિરયાત ધરાવતી 

વ્યિક્તઓ)’ યાદીમાં ઉમેરો, જેથી ફાયર િડપાટર્મેન્ટને જાણ રહે કે તમે કયા એપાટર્મેન્ટમાં રહો છો. 
· તમારી ઇમારતની અિગ્નસુરક્ષા યોજનામાં ઉલ્લેિખત કટોકટી સમયની કાયર્પદ્ધિતઓ જાણો. 

અવતરણ (ક્વૉટ): 

“આગ એટલી ઝડપથી લાગતી હોય છે કે તમારી પાસે આગમાંથી બચીને સુરિક્ષતપણે બહાર િનકળવા 60 સેકન્ડ્સથી ઓછો સમય હોઇ શકે, 
તેથી વહેલી ચતેવણી બચી રહેવા િનણાર્યક હોય છે. માતર્ કાયર્રત સ્મોક ઍલામ્સર્ તમને તે વહેલી ચેતવણી આપે છે.” 

-       ફાયર ચીફ િબલ બોય્સ (Bill Boyes) 

વધુ અિગ્નસુરક્ષા માિહતી માટે, વેબસાઇટની મુલાકાત લો, www.bramptonfire.com, અથવા Twitter (િટ્વટર) પર Brampton 
Fire (બર્ામ્પટન ફાયરને) અનુસરો, @BramptonFireES 
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બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે કંપાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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