
 

 

 

માચર્ 29, 2018 

બર્ામ્પટન ફાયર લોકોનુ ંજીવન બચાવવામા ંમદદરૂપ થવા ડટેાનો મોટા પાય ેઉપયોગ કરી રહ્યુ ંછે 

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો – બર્ામ્પટન ફાયર અને ઇમરજન્સી સિવસીસ (BFES) બર્ામ્પટનમાં પોતાના સાવર્જિનક િશક્ષણ કાય ને વેગમય 
બનાવવા અને અિગ્ન સુરક્ષા સુધારવા ડેટાનો મોટા પાયે ઉપયોગ કરી રહંુ્ય છે. 

આંતિરક (ઇન-હાઉસ) રૅકોડ્સર્, એિન્વરોિનક્સ ડેટા, અને અન્ય નવીન ટેકનોલોજીના િમ ણનો ઉપયોગ કરીને – BFES દ્વારા આ િવષયો પર 
સુદૃઢ સમજ કેળવવામાં આવી છે કે સમગર્ બર્ામ્પટનમાં આગ ક્યાં લાગે છે, આગ લાગવા પાછળના કારણો શંુ છે અને એવી ઘણી બાબતો. 
ખાસ કરીને, BFES દ્વારા આગ લાગવાની વધારે ઘટનાઓ થતી હોય તેવા તર્ણ પાડોશ ઓળખી કાઢવામાં આવ્યા અને તેના દરો ઘટાડવા 
પાંચ-વષર્ની યોજના િવગતવાર બનાવવામાં આવી. 

આ તર્ણ પાડોશ છે, શહેરના દિક્ષણ છેડે િસ્થત આમર્બર્ો હાઇટ્સ, મધ્ય-પિશ્ચમી બર્ામ્પટનમાં િરજિહલ, અને બર્ામલી સીટી સેન્ટર શોિપગ 
મૉલને અડીને આવેલંુ સીટી સેન્ટર. આ તર્ણેય પર્દેશો અને સંબંિધત અિગ્ન સુરક્ષા િચતાઓની વાત કહેવા, બર્ામ્પટન ફાયરે નક્શો-આધાિરત, 
િવઝ્યુઅલ પર્ેઝન્ટેશન િવકસાવ્યંુ. આ પર્ેઝન્ટેશન કોમ્પ્યુટર કે મોબાઇલ સાધન મારફતે સુલભ છે, અને બેકગર્ાઉન્ડ (પશ્ચાદભૂ) ડેટા દરેક વ્યિક્ત 
માટે ખુલ્લો હોય છે. 

વષર્ 2012 અને 2017 ની વચ્ચે, આ તર્ણ પર્દેશોમાં લગભગ 250 વખત આગ લાગી, જે તમામ બર્ામ્પટન આવાસીય િવસ્તારોમાં લાગેલી 
આગનો 32 ટકા જેટલો આંકડો છે. આમાંની 30 અને 40 ટકા વચ્ચેની આગ રસોડામાંથી શરૂ થઇ હતી. ગેરેજમાં બારબેક્યુ વડે કે અન્ય કોઇ 
પદ્ધિતથી રાંધવાને લીધે અને ધૂમાડાની રાખ અયોગ્ય રીતે છોડવાથી પણ આગ લાગવાના કારણોમાં ન ધપાતર્ વધારો જોવા મળ્યો હતો. 

કેટલાક લ યાંિકત પાડોશમાં બહુમાળી આવાસીય ઇમારતો િવશાળ સંખ્યામાં છે, અને સામાન્ય રીતે, GTA દ્વારા દર વષ બહુમાળી 
ઇમારતોમાં આગ લાગવાની સંખ્યામાં એકથી બે ટકાનો વધારો જોવામાં આવ્યો છે. બર્ામ્પટનમાં માતર્ 88 બહુમાળી એપાટર્મેન્ટ ઇમારતો છે, 
પણ આ સ્થળોએ આગ લાગવાની ઘટનાઓ તમામ આવાસીય આગ લાગવાની કુલ ઘટનાઓના 16 ટકા જેટલી છે. 

BFES બહુિવધ-પાસાદાર સાવર્જિનક િશક્ષણ અને અિગ્નશમન પર્યત્ન વડે પર્િતભાવ આપી રહંુ્ય છે જેનું લ ય આગામી પાંચ વષર્ ઉપરાંતના 
સમયમાં આ િવસ્તારોમાં આગની ઘટનાઓની સંખ્યા ઘટાડવાનંુ છે. મહત્વના સંદેશાઓમાં રસોઇ બનતી હોય ત્યારે વ્યિક્તની અનુપિસ્થિતનો 
ભય અને સ્મોક ઍલામ્સર્ કાયર્રત રાખવાના મહત્વનો સમાવેશ થાય છે. 

િવતેલા છ મિહનાઓમાં, BFES દ્વારા આમર્બર્ો હાઇટ્સ, િરજિહલ અને સીટી સેન્ટરમાં જાહેરાત પર્ોત્સાહન પગલાઓ નીચે મુજબ 
વધારવામાં આવ્યાઃ 

 ભૌગોિલક-િસ્થિત આધાિરત સોિશયલ મીિડયામાં જાહેરાત આપવી 
 સ્થાિનક િરટેઇલ અને સામુદાિયક સ્થળોએ જાહેરાત આપવી 
 ફાયર ટર્ક દ્વારા સંદેશાઓ આપવા 
 બહુમાળી ઇમારતોની પરસાળમાં ટેલીિવઝન સ્કર્ીન્સ 
 ઘરો, એપાટર્મેન્ટ્સ, શાળાઓ અને સામુદાિયક મેળાવડાની જગ્યાઓની મુલાકાત લેવી 
 સામુદાિયક પર્સંગોમાં સહભાગી થવંુ 

  



 

 

તમામ બર્ામ્પટન ફાયરફાઇટસર્ને (અિગ્નશામક દળોને) પર્માિણત લેવલ વન ફાયર સેફ્ટી એજ્યુકેટર (સ્તર એકની અિગ્ન સુરક્ષા િશક્ષક) સમકક્ષ 
તાલીમ આપવામાં આવી છે. અિગ્ન િનવારક અિધકારીઓ સુરક્ષા િનરીક્ષણો કરી રહ્યાં છે, જેમાં બહુમાળી ઇમારતો અને વૃદ્ધોના ઘરો જેવા 
આગ લાગવામાં ભેદ્ય મકાનો પર ધ્યાન કેિન્દર્ત કરવામાં આવે છે. 

આજની તારીખ સુધીમાં, તર્ણેય પર્દેશોમાં લગભગ 7,000 એલીમેન્ટર્ી અને હાઇ સ્કૂલ િવદ્યાથ ઓએ અિગ્ન સુરક્ષા પર્ેઝન્ટેશન્સમાં ભાગ લીધો 
છે. 2,500 ઉપરાંત બહુમાળી આવાસોમાં સ્થળલક્ષી માિહતી તેઓને િવતિરત કરવામાં આવી હતી, અને 1,000 ઉપરાંત રહેવાસીઓએ 
અિગ્ન સુરક્ષા િવશે અિગ્નશમન કમર્ચારીઓ સાથે વાતચીત કરી છે. 

વધુ સાવર્જિનક િશક્ષણનું આયોજન આગામી મિહનાઓમાં કરવામાં આવ્યું છે. અિગ્ન સુરક્ષા અંગે માિહતી મેળવવા, કૃપા કરી વેબસાઇટ 
જુઓ, www.bramptonfire.com  

સરળ અિગ્ન સુરક્ષાન ેલગતી ખાસ માિહતી: 

 રસોઇ કરતી વખતે હંમેશા રસોડામાં રહો, અને તમે ઊંઘતા હો ત્યારે રસોઇ ક્યારેય બનાવશો નહ . 
 તમારા ગેરેજમાં બારબેક્યુ કે અન્ય કૂકસર્નો ઉપયોગ ક્યારેય કરશો નહ . 
 તમારા ઘરના દરેક માળ અને તમામ સૂવાની જગ્યાઓની બહાર સ્મોક ઍલામ્સર્ બેસાડો. 
 વધારાના સંરક્ષણ માટે, ઉત્પાદકની ભલામણો અનુસાર દરેક બેડરૂમમાં સ્મોક ઍલામર્ બેસાડો. 
 દર મિહને ટેસ્ટ બટન દબાવીને સ્મોક અને કાબર્ન મોનોક્સાઇડ ઍલામ્સર્નું પરીક્ષણ કરો. બેટરી દર વષ બદલો. 
 સમય િવતવાની સાથે સ્મોક અને કાબર્ન મોનોક્સાઇડ ઍલામ્સર્ નકામા થઇ જાય છે. ઉત્પાદકની ભલામણો અનુસાર ઍલામ્સર્ બદલો. 
 જો તમે ધૂમર્પાન કરતા હો, તો સાવધ રહો અને ઊંડી ઍશટર્ે વાપરો. 

 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“બર્ામ્પટન ફાયર કેનેડામાં આપણાં શહેરમાં અિગ્ન સુરક્ષાને લગતી િચતાકીય બાબતો ઓળખવા અને તેનો સામનો કરવા વ્યૂહરચનાઓ 
િવકસાવવા સાધનો અને ટેકનોલોજી વાપરવામાં, ફરીથી આગેવાન રહંુ્ય છે. આપણાં રહેવાસીઓની સુરક્ષા આપણી અગર્તા છે, અને હંુ 
આગામી અઠવાિડયાઓમાં બર્ામ્પટન ફાયરના સુરક્ષા િશક્ષણ પર્યત્નોને સહાયતા કરવા માટે આશાવાદી છંુ.” 

-       મેયર િલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffery) 

“રસોઇ બનતી હોય ત્યારે વ્યિક્તની અનુપિસ્થિત અને સ્મોક ઍલામ્સર્ બર્ામ્પટનમાં િચતાકીય બાબત તરીકે ચાલુ રહ્યા છે – ન કેવળ લ યાંિકત 
િવસ્તારોમાં, પરંતુ સમગર્ શહેરમાં. અમે જાણીએ છીએ કે કાયર્રત સ્મોક ઍલામ્સર્ જીવન બચાવે છે; ખાતરી કરો કે તમે તમારા ઘરના દરેક માળ 
પર, તમામ સવૂાની જગ્યાઓની બહાર ઍલામ્સર્ બેસાડ્યા છે, અને રસોઇ બનાવતી વખતે ક્યારેય અનુપિસ્થત રહેશો નહ .” 

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

“આપણાં સમુદાયમાં જોખમ ઘટાડો યોજના આપણાં સૌ માટે એક અગર્તા પર્ોજેક્ટ છે. મને િવશ્વાસ છે કે તાલીમ અને સાવર્જિનક િશક્ષણ પર 
આપણો વધારાના પર્યત્નથી, તર્ણેય મહત્વના િવસ્તારોને લ યાંિકત કરવાથી, બર્ામ્પટન રહેવાસીઓના જીવન પર હકારાત્મક પર્ભાવ પડશે.” 

-       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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