
 

 

 

ઓક્ટોબર 1, 2018 

સ્મોક ઍલામમ નહિ તો, આગ લાગવાની ઘટનામાાં બચવાની કોઇ તક નિીં 
 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – માત્ર કાયમરત સ્મોક ઍલામ્્મ આગ લાગવાની ઘટનામાાં જીવન બચાવે છે.  

 

દરેક ઘરમાાં દરેક માળ પર અને દરેક ્ૂવાની જગ્યાઓ બિાર કાયમરત સ્મોક ઍલામ્્મ અચૂક િોવા જોઇએ. 

 

ઓક્ટોબર 6 અને 12 વચ્ચ,ે બ્રામ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્્ી ્ર્વમ્ ી્ (BFES) ્મગ્ર બામ્પટનમાાં હવહવધ સ્થળોએ આ ્ાંદેશો ફેલાવશ ેક ે

માત્ર કાયમરત સ્મોક ઍલામ્્મ જીવન બચાવ ેછે: સ્મોક ઍલામમ નહિ તો, આગ લાગવાની ઘટનામાાં બચવાની કોઇ તક નિીં.  

 

BFES કમમચારીઓ ડોહમનો’્, ઓલ્ડ નવેી, બ્રામલી ્ીટી ્ને્ટર અન ેશોપ્મ વલ્ડમ ્હિતના ફાયર હિવને્શન વીકના ભાગીદારો ્ાથ ે

જોડાઇન ેબ્રામ્પટનના રિેવા્ીઓને આ મિત્વના ્ુરક્ષા ્ાંદેશાઓ પિોંચાડશે.  

 

ગુરુવાર, તા. ઓક્ટોબર 4 નાાં રોજ, ્ીટી િૉલમાાં ફાયર હિવેન્શન વીકની શરૂઆત અને ધ્વજ ફરકાવવાના ્મારોિનુાં આયોજન થશે.  

 

આ વર્મની ઝાાંખીમાાં BFES’ નુાં સ્ટેશન 209 ઓપન િાઉ્ છે જે શહનવાર, તા. ઓક્ટોબર 6 નાાં રોજ યોજાશ,ે જેમાાં રિેવા્ીઓ સ્ટશેન 

અન ેટ્રકનુાં ભ્રમણ કરી શક ેછે; અન,ે િોમ એસ્કેપ પ્લાન લાવનારા પિેલા 50 કટુુાંબો સ્મોક/કાબમન મોનોક્્ાઇડ ઍલામમનુાં હમશ્રણ મેળવશે. 

 

ફાયર હિવેન્શન વીક અને બ્રામ્પટનમાાં થનારા િ્ાંગો હવશ ેવધ ુમાહિતી મેળવવા વેબ્ાઇટ જુઓ, www.bramptonfire.com 

 

સ્મોક ઍલામમ અન ેઆગ ્ાંબાંહધત િકીકતો (NFPW તરફથી): 

 વર્મ 2010-2014 વચ્ચ ેઘરેલુાં આગની ઘટનાઓમાાં દર પાાંચમાાંથી ત્રણ મૃત્યુ થવા પાછળનુાં કારણ ઘરોમાાં સ્મોક ઍલામ્્મ નહિ 

િોવાનુાં અથવા કોઇ સ્મોક ઍલામ્્મ કાયમરત નહિ િોવાનુાં િતુાં. 

 100 જેટલા ઘરોમાાં નોંધાયેલી આગ દીઠ મૃત્યુનો દર કોઇ કાયમરત સ્મોક ઍલામ્્મ ન િોય તેવા ઘરોમાાં બમણીથી વધારે ્ાંખ્યા જેટલો 

ઊંચો િતો. 

 સ્મોક ઍલામ્્મ િોય પરાંત ુકામ ન કરતા િોય તવેી આગની ઘટનાઓમાાં, લગભગ અડધાાં જેટલા ઍલામ્્મમાાં બેટરીઓ કાાં તો ગુમ 

િતી અથવા તો છૂટી (ઍલામ્્મ ્ાથે ન જોડાયેલી) િતી.  

 મૃતપાય બેટરીઓથી એક-ત્રત્યાાંશ જેટલા સ્મોક ઍલામ્્મ હનષ્ફળ જવાનુાં કારણ બન્યુાં િતુાં. 

 

અવતરણો (ક્વૉટ્્): 

 

“ઘરેલુાં આગ રોકવા આપણો ભાગ ભજવવો એ આપણાાં ્ૌની જવાબદારી છે, અને તમેાાં આપણાં પોતાનુાં અન ેઆપણાાં કુટુાંબીજનોનુાં ્ાંરક્ષણ 

કરવાનો ્માવેશ થાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે કાયમરત સ્મોક ઍલામ્્મ જીવન બચાવે છે, અન ેઆ વર્મનુાં ફાયર હિવેન્શન વીક િવૃહિઓ 

અન ેકાયમક્રમોથી ભરપૂર છે જે આપણને ્ૌન ેતેમાાં ભાગ લેવા તૈયાર રિેવાનુાં મિત્વ યાદ અપાવે છે.”  

- મેયર હલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 

 

“આાંકડાઓ દશામવે છે ક ેઉિર અમેરરકામાાં ઘરેલુાં આગની ઘટનાઓમાાં દર પાાંચમાાંથી આશરે ત્રણ મૃત્યુ કોઇ સ્મોક ઍલામ્્મ કાયમરત નહિ િોવાન ે

લીધે થયા િતા. એટલે જ આ વર્,ે અમે આ ્ાંદેશો ફેલાવીને આપણાાં રિેવા્ીઓને ્ુરહક્ષત રાખવા ઇચ્છીએ છીએ: માત્ર કાયમરત સ્મોક 

ઍલામ્્મ જીવન બચાવ ેછે. સ્મોક ઍલામમ નહિ તો, આગ લાગવાની ઘટનામાાં બચવાની કોઇ તક નિીં.” 

http://www.bramptonfire.com/


 

 

- બ્રામ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્્ી ્ર્વમ્ી્ ચીફ હબલ બોય્્ (Bill Boyes) 

 

 

 

-30- 

 

બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તૈયાર સુંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અને િૈવિધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમે કૅનેડાના ઇનોિેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અને િૈવવિક થતરે અમારી સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અને અિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમે બૅ્રમ્્ટનને આગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી ત ેએક જોડાણ 

ધરાિત ું શિેર બન ેજે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અને સાિવસક િોય. અમન ેTwitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 
 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

હમરડયા ્ાંપકમ : 

નાટાલી સ્ટોગરડલ (Natalie Stogdill) 

મીરડયા રરલેશન્્  

્ીટી ઓફ બ્રામ્પટન  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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