
 

 

  

ફેબર્ુઆરી 7, 2018 

 

બર્ામ્પટન ફાયર િવભાગ કહ ેછે: આ વષ વલેને્ટાઇનના િદવસ ેચોકલટે્સ ભલૂી જાવ 

કાયર્રત સ્મોક ઍલામ્સર્ જેવી બીજી કોઇ વસ્ત ુ“આઇ લવ ય”ૂ કહેતી નથી 

  

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો - શું આ વષ એક પિરપૂણર્ વેલેન્ટાઇન ભેટ શોધવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે? એવી કોઇ વસ્તુ જે બતાવે કે તમે ખરેખર 
કોઇની કાળજી લો છો? બર્ામ્પટન ફાયર પાસે ઓછી ખચાર્ળ, ઉચ્ચ-પર્ભાવ પાડતી ભલામણ છે જેને તમે તમારા સ્થાિનક હોમ ઇમ્પર્ુવમેન્ટ 
સ્ટોરમાં જોઇ શકો છો. 

તમારા ઘરના દરેક માળ પર અને સૂવાની તમામ જગ્યાઓ બહાર એક કાયર્રત સ્મોક ઍલામર્ રાખવું એ માતર્ એક કાયદો નથી - તે કટોકટીમાં તમે 
તમારા િપર્યજનોનંુ સંરક્ષણ કરી શકતા હોવાનું જણાવતી એક ેષ્ઠ રીત પણ છે. સ્મોક ઍલામ્સર્ની િકમત $20 જેટલી ઓછી છે, અને તમને 
માનિસક શાંિત પૂરી પાડે છે કે તમે જે લોકોની સૌથી વધારે સંભાળ લેવા ઇચ્છો છો તેઓ આગ લાગવાથી ઊભી થતી કટોકટીની ઘટનામાં 
િનણાર્યક વહેલી ચેતવણી આપશે. 

બર્ામ્પટન ફાયરે આ સંદેશાને પર્ોત્સાહન આપવા એક વીિડયો બનાવ્યો. આ વષ વેલેન્ટાઇનના િદવસે ચોકલેટ્સ આપવાની ન બદલાતી જૂની 
પર્થા ભૂલી જાવ - કાયર્રત સ્મોક ઍલામ્સર્ની જેમ બીજી કોઇ વસ્તુ “આઇ લવ યૂ” કહેતી નથી. 

સ્મોક અને કાબર્ન મોનોક્સાઇડ ઍલામર્ને લગતી સરળ સૂચનાઓઃ 

• 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. 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“આપણાં રહેવાસીઓની સુરક્ષા પર્ાધાન્ય ધરાવે છે, અને આપણે જાણીએ છીએ કે બર્ામ્પટનના તમામ ઘરોને કાયર્રત સ્મોક ઍલામ્સર્થી સંરક્ષણ 
મળ્યંુ નથી. તમારા િપર્યજનોને બતાવો કે તમે આ વેલેન્ટાઇનના િદવસે ખરેખર કાળજી લો છો, અને ખાતરી કરો કે આ જીવ-બચાવતંુ સાધન 
તમે તમારા ઘરમાં રાખ્યંુ છે.” 

-       મેયર િલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 



 

 

  

“આપણે જાણીએ છીએ કે કાયર્રત સ્મોક ઍલામ્સર્ જીવન બચાવે છે. આ વેલેન્ટાઇનના િદવસે, તમારા જીવનમાં મહત્વની વ્યિક્તઓ િવશે 
િવચારો, અને ખાતરી કરો કે તેઓ માિહતગાર છે કે આગ લાગવાથી કટોકટી ઊભી થવાના િકસ્સામાં તમે તેઓને સંરક્ષણ પૂરંુ પાડવા મદદરૂપ 
થઇને તેઓને વ્હાલ કરો છો.” 

-       પર્ાદેિશક કાઉિન્સલર અને ચેરમેન, સામુદાિયક સેવાઓ, માઇકલ પાલેશી (Michael Palleschi) 

  

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

-       ફાયર ચીફ િબલ બોય્સ (Bill Boyes) 
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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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