
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે    

                 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન, ઓક્ટોબિ 4 થી 10 સધુીના આગ નનવાિણ સપ્તાહની નોંધ લ ેછે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (02 ઑક્ટોબિ 2020) – ઓક્ટોબિ 4 થી10 સુધી નસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન સંખ્યાબંધ ઇવેન્્સ સાથ ેઆગ નનવાિણ 

સપ્તાહનું આયોજન કિશ ેઅને િસોઇ કિતી વખત ેકવેી િીતે સુિનિત િહવેું તે અગંે િહવેાસીઓન ેમાગગદશગન આપશ.ે આ વર્ષે િાખવામા ંઆવેલ 

થીમ છે "િસોઇ કિતી વખત ેહમંેશા િસોડામા ંિહો". 

બ્રૅમ્પટનમાં ઘિમા ંલાગેલ આગનુ ંમોટુ ંકાિણ િસોડાની આગ હોવાનુ ંજણાયંુ છે. િસોઇ કિતી વખત ેસિુનિત િહવેા માટ ેિહવેાસીઓ નીચે 

આપેલ સિળ પગલા ંઅનસુિી શક:ે 

• િસોઇ કિતી વખત ેહમંેશા િસોડામા ંિહો 

• તમે િસોઇ કિો ત્યાિ ેતમાિા સેલ ફોન અથવા ટેનલનવઝન જેવા નવિેપો દૂિ કિો 

• િસોઇ કિતા જો તમાિ ેિસોો્ડંુ છોડવાની જરૂિ પડે તો સ્ટવ બંધ કિો અન ેબનગિ પિ િહેલ વાસણ નીચે ઉતાિી લો 

• તમે ઉંઘમા ંહો અથવા અલ્કોહોલ કે ભાગંના પ્રભાવ હેઠળ હો એવી પરિનસ્થનતમા ંક્યાિેય િસોઇ કિવી નહીં 

• આગ પકડી શક ેએવી કોઇપણ વસ્ત ુતમાિા સ્ટવથી દૂિ િાખો (દા ત, અવન નમ્સ, લાકડાના વાસણ, ફૂડ પેકેજજંગ, ટવુાલો, પડદા) 

• િસોઇ કિતી વખત ેટૂકંી ક ેચુસ્ત બાયંના કપડા પહેિો 

આગ નનવાિણ સપ્તાહ ઑનલાઇન પ્રસગંો 

આ વર્ષ ેCOVID-19ના કાિણ ેબ્રમૅ્પ્ટન ફાયિ એન્ડ ઇમજગન્સી સર્વગનસસનુ ંઆગ નનવાિણ સપ્તાહનું પ્રોગ્રાજમંગ વચુગઅલ િહેશે. િોજજંદા 

સૂચન, િેનસનપઓ અન બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓ માટે Twitter, Facebook, અને YouTube પિ બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ 

ઇમજગન્સી સર્વગનસસન ેફોલો કિો 

સોમવાિ,ે ઓક્ટોબિ 5ના િોજ સાજેં 6 વાગ્યે અનગ્નશમનના વડા નબલ બોય્ઝ (Bill Boyes) અને જે િેડ એન્ડ કપંની (J. Red & Co. 

Food) ના શેફ જેસન િોસો (Jason Rosso) સાથેનસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના Facebook પજે પિ ફૂડ + ડ્રંક ના લાઇવ કૂડ્કગં સેગમને્ટમા ં

જોડાઓ જેમાં િજૂ થશ ેએક મનપસંદ વાનગી તેમજ આગ સામેની સલામતી માટેના સૂચનો અન ેપ્રશ્નો પૂછવાની તક! 

િેગા રકચન (Reggae Kitchen)ના શેફ વેન રિડ (Wayne Reid) સાથેનો િસોઇ નવર્ષયક કાયગક્રમ પણ ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ થશ ે– 

િસોડામાં સુિનિત િહીન ેકવેી િીતે સાદું જકગ ચીકન ફ્રાય બનાવવાનુ ંતમે શીખી શકશો. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/BramptonFireES&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|d2a02ab1af444150d78d08d867242ef7|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637372752391304867&sdata=Z/XP6jo1uusUgJ6R0bC5KtbwHu8AVn8BZpWS8Vk+IWU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.facebook.com/BramptonFire&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|d2a02ab1af444150d78d08d867242ef7|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637372752391304867&sdata=IB0QmINKRbUs7BeetzYFJOgnEX6cVPK4jiY6hnsvFg4=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/user/BramptonFD&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|d2a02ab1af444150d78d08d867242ef7|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637372752391314862&sdata=NJotdYrX+R8g2AA1ijtcu+H/R1H1wL3WNbrITfBqhRM=&reserved=0
http://www.brampton.ca/CityBrampton


 

 

આગ નનવાિણ સપ્તાહ બ્રૅમ્પટન કવેી િીતે સ્વસ્થ અન ેસુિનિત શહેિ બની શકે તેમા ંયોગદાન આપશે. 

અવતિણો  

“આગ નનવાિણ સપ્તાહ તે આગ નનવાિણન ેઅગ્રતા આપવાની સ્મૃનત કિાવતી અગત્યની બાબત પુિવાિ થશ.ે િસોઈ બનાવતી વખત ેસલામત 

િહેવું હવ ેપહેલા કિતા પણ વધ ુઅગત્યતા ધિાવે છે, જ્યાિે આપણામાંના ઘણા COVID-19 ના ફેલાતો િોકવા માટ ેઘિ ેસલામતપણે િહીએ 

છીએ. હંુ િસોઈ કિતી વખત ેસલામત કવેી િીતે િહેવુ ંતે શીખવા માટ ેતમામ િહેવાસીઓન ેપ્રોત્સાનહત કરં છંુ.” 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

“આગ અગંેની સુિિામા ંઆપણે સહુએ પોતાની ભૂનમકા ભજવવાની છે. હંુ િહેવાસીઓન ેઅનત સરક્રય િહેવા આહ્વાન કર ંછંુ. િસોડામા ંઆગ 

અંગનેી સલામતી નવશ ેજાણકાિી મળેવો અન ેતમાિા ઘિો અન ેનપ્રયજનોન ેઆગથી સુિનિત િાખો. જો આપણ ેસહુ પોતપોતાની ભૂનમકા સાિી 

િીતે ભજવીશંુ તો જીવો બચી શકશ.ે" 

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનલ કાઉનન્સલિ , વૉડગ 1અન ે5; કમ્યુનનટી સર્વગનસસ, નસટી ઓફ બ્રમૅ્પટનના પ્રમુખ 

“અમાિી ટીમ દિિોજ તે માટે જ કાયગ કિતી િહી છે, કે આપણં શહેિ અન ેઆપણા િહેવાસીઓન ેસ્વસ્થ અને સલામત િાખવા માટે શક્ય તેટલુ ં

બધું જ કિી છૂટીએ. હંુ તમામ િહવેાસીઓને પોતાની જાતન ેતે જાણકાિી મેળવવા પ્રોત્સાનહત કરં છંુ ક ેકેવી િીતે તેઓ પોતાના નપ્રયજન માટ ે

એક સુિનિત ઘિ બનાવવા માટ ેયોગદાન આપી શક.ે સનહયાિા કામ કિીને ચોક્કસ જ આપણે આગ નનવાિણ બાબત ેફિક લાવી શકીશુ.ં" 

 - શિેમને નવનલયમ્સ (Charmaine Williams)  ઉપ-પ્રમુખ, વૉડગ 7અને 8, કમ્યુનનટી સર્વગનસસ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"િસોડાની આગ બ્રમૅ્પટન ખાતે ઘિોમાં લાગતી આગનુ ંમુખ્ય કાિણ છે અન ેતે સામાન્યતઃ સિળતાથી નનવાિી શકાતી હોય છે. આપણી 

બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમજગન્સી સર્વગનસસની ટીમ હમંેશા મદદ કિવા ખડે પગે તૈયાિ િહેતી હોય છે, િહવેાસીઓ પણ અમાિી અનગ્નશમન 

નનવાિણની ટીમનો અગત્યનો ભાગ છે અન ેપોતાના ઘિોમાં આગ નનવાિણ માટ ેતેમની પાસ ેજ સૌથી વધુ તક િહેતી હોય છે. તમાિા ઘિ અને 

તમાિા પરિવાિન ેસુિનિત િાખવા માટ ેતમાિ ેશુ ંજાણવુ ંજોઇએ તે શોધી કાઢો." 

- ચીફ નબલ બોય્ઝ, બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમજગન્સી સર્વગનસસ  

 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી નવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદગ છે લોકો. 

અમને ઊજાગ મળ ેછે અમાિા નવનવધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષગણનું કેન્ર છીએ અન ેઅમે તકનનકી અન ેપયાગવિણીય નનવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનું નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા નનિોગી શહેિના નવકાસ માટે છે જે સુિનિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Healthy-and-Safe.aspx
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

નમરડયા સપંકગ: 

મોનનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડગનેટિ, નમરડયા એન્ડ કમ્યુનનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

