
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

બ્રમે્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ ેસામદુાયયક સરુક્ષા વધારવા           

what3words સાથ ેભાગીદારી કરી 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (મ ે5, 2021) – બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ ેwhat3words સાથે ભાગીદારી કરી છે, જેઓ iOS 

(આઇફોન-ઓ.એસ.) અને Android (એન્રોઇડ) માટે એક મફત મોબાઇલ ઍપ બનાવશે જેનાથી દુયનયાન ે3 મી. સ્ક્વેસિમાાં યવભાજીત કરી 

છે જેમાાં દરેક 3 અજોડ શબ્દનુાં સરનામુાં ધરાવે છે.  

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન પોતાના સમુદાયની સુખાકારી માટ ેસમર્પિત છે. what3words ઘટના સ્કથળે વધાર ેઝડપથી રવાનગી સક્ષમ બનાવીને, 

બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસને વધારે સચોટ સ્કથળની ઓળખ આપીન ેકટોકટીના કૉલ્સને પ્રયતસાદ આપવા દેશે, જે કટોકટી 

સમયે યનર્ાિયક હોય છે. તેઓ ખોવાયેલા કે સહાયતાની જરૂરરયાત ધરાવતા લોકોને શોધવામાાં મદદ કરીને અન ેકટોકટીમાાં સચોટપર્ે મદદ 

જરૂરી હોય તેનુાં વર્િન કરીને જીવન-રક્ષક સવેાઓ પહોંચાડવામાાં સહાયરૂપ થાય છે.  

 

what3words શુાં છે?  

what3words કોઇ સ્કથળ યવશ ેવાત કરવાની એક ખરેખર સરળ રીત છે. તઓેએ દુયનયાને 3 મી. સ્ક્વેસિમાાં યવભાજીત કરી છે જેમાાં દરકે 3 

અજોડ શબ્દનુાં સરનામુાં ધરાવ ેછે. તેનો અથિ એ થાય ક ેદરેક વ્યય્ત, દરેક જગ્યાએ કોઇપર્ સચોટ સ્કથળનો ઉલ્લેખ કરી શકે છે – માત્ર 3 

શબ્દોનો ઉપયોગ કરીન ે– એક ઇમારતના ચો્કસ પ્રવેશદ્વારથી માાંડીને હાઇકકાંગ ટ્રેઇલ (યનધાિરરત ચડાર્ માગિ) પરનુાં એક બબાંદ ુઅથવા એક 

યવસ્કતારની દૂરસ્કથ જગ્યા (રરમોટ સ્કપોટ).   

 

જો કોઇ વ્યય્ત કટોકટીની પરરયસ્કથયતમાાં હોય અને પોતાના સ્કથળનુાં વર્િન કરવામાાં સાંઘર્િ કરી રહી હોય તો, તેઓ પોતાના સ્કથળની યવગતો 

સહેલાઇથી અન ેસચોટપવૂિક પૂરી પાડવા what3words નો ઉપયોગ કરી શક ેછે. એક વ્યય્ત what3words ઍપ ખોલીન ેપોતાના હાલના 

સ્કથળ માટે what3words સરનામુાં શોધી શક ેછે. what3words તે 3 મી. સ્કકવેરના સ્કથળ માટે 3 શબ્દો દેખાડશ ેઅને કૉલર ફાયર 

યવભાગન ેરવાનગી કરવાની યવગતો પૂરી પાડી શક ેછે, જેથી આ યવગતો રવાનગી માટનેુાં સચોટ સ્કથળ ઓળખવાના હેતસુર કાંટ્રોલ રૂમમાાં 

what3words ન્શામાાં પૂરી પાડી શકાય છે.  

 

જો કોઇ વ્યય્ત પાસે પોતાના ફોન પર what3words ઍપ ઇન્સ્કટૉલ કરેલી હોય તો – તે ઓફલાઇન કાયિરત રહે છે, જેથી તેઓ વાઇ-ફાઇ 

(Wi-Fi) કે મોબાઇલ ડેટા વગર પોતાનુાં 3 શબ્દનુાં સરનામુાં શોધી શક ેછે. આ ન્શો ડાઉનલોડ ન થાય તો પર્ 3 શબ્દનુાં સરનામુાં હજુ પર્ 

દેખાશે.  

 

what3words પોતાના વપરાશકારોના સ્કથળનુાં પગેરાં રાખતુાં નથી, તે વપરાશકારોન ેપોતાનુાં સ્કથળ વહેંચવા માટનેી પદ્ધયત પૂરી પાડ ેછે. 

what3words પોતાની મોબાઇલ ઍપ અને ન્શાના સ્કથળની અાંદર કરેલી શોધોનો રૅકોડિ રાખ ેછે, અને ત ેનગર કે શહેરન ેજાર્ી લેશે જેમાાંથી 

શોધો કરવામાાં આવી હતી, પર્ તે એકલદોકલ સ્કતર ેસ્કથળ ડેટા રાખતુાં નથી. 

 

what3words પર વધુ માયહતી માટ ેવેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca   

 

અવતરર્ો (્વૉટ્સ): 

 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમાાં એક આરોગ્યપ્રદ અન ેસુરયક્ષત શહેર તરીક ેઅમારા માટ ેસામદુાયયક સુરક્ષા સૌથી મહત્વની બાબત છે. what3words 

મોબાઇલ ઍપ કટોકટીમાાં જરૂરરયાતના સમયે કૉલ્સને વધાર ેઝડપથી અન ેસચોટપર્ ેપ્રયતસાદ આપવામાાં મદદ કરીન,ે આપર્ી ફાયર એન્ડ 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/what-3-words.aspx


 

 

ઇમરજન્સી સર્વિસીસ ટીમને વધાર ેસચોટ સ્કથળ ઓળખ પૂરી પાડશે. હુાં બધાાં બ્રેમ્પટનવાસીઓન ેઆ સાંભયવતપર્ે જીવન-રક્ષક ઍપ 

ડાઉનલોડ કરવા પ્રોત્સાયહત કરાં છુાં.” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“બ્રેમ્પટન એક નવીન શહેર છે, અને અમ ેઆપર્ાાં રહેવાસીઓને પૂરી પાડીએ છીએ તે સવેાઓ સધુારવાની નવી રીતો સતતપર્ે શોધતા રહવેા 

સમર્પિત છીએ. what3words કોઇ સચોટ સ્કથળનો ઉલ્લેખ કરવાની એક સરળ રીત છે, જે કટોકટીની પરરયસ્કથયતઓમાાં આપર્ાાં સમદુાયનુાં 

સાંરક્ષર્ કરવા આપર્ાાં સમર્પિત ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસના કમિચારીઓ દ્વારા લેવાતા સમયને માત્ર વધારે ઝડપી બનાવશે.”  

- રૉયવના સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેયશક કાઉયન્સલર,વૉર્ડસિ 1 અન ે5; પ્રમુખ, કમ્યુયનટી સર્વિસીસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“એક સુસાંચાયલત શહેર તરીક,ે અમ ેહાંમેશા અમારા રહેવાસીઓન ેલાભ આપવા મૂલ્યવાન ભાગીદારીઓની રીતો શોધતા રહીએ છીએ. 

what3words સાથે ભાગીદારી કરીને, પોતાન ેકટોકટીની પરરયસ્કથયતનો સામનો કરતા જોતી બ્રમે્પટનમાાંની કોઇપર્ વ્યય્ત પોતાનુાં સ્કથળ 

સહેલાઇથી અન ેસચોટપર્ ેફાયર યવભાગ સાથે રવાનગી માટે વહેંચી શકશે. આનાથી બહુ જરૂરરયાતની યસ્કથયતમાાં સમય બચશે, અને બ્રેમ્પટન 

ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસના કમિચારીઓ સહાયતા શોધતી વ્યય્તને સહેલાઇથી અને ઝડપથી શોધી શકશે.” 

- ચામાિઇન યવયલયમ્સ (Charmaine Williams), સીટી કાઉયન્સલર, વોર્ડસિ 7 અન ે8; ઉપ-પ્રમુખ, કમ્યુયનટી સર્વિસીસ, સીટી 

ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

“what3words દુયનયાન ે3 મીટર સ્ક્વેસિમાાં યવભાજીત કરીને, જેમાાંથી દરેક 3 શબ્દના સરનામા સાથ,ે સ્કથળ યવશ ેવાત કરવાનુાં સરળ બનાવ ે

છે. તાર્ભરી કે ભયજનક પરરયસ્કથયતઓમાાં સ્કથળ જેવી યવગતો પર ધ્યાન આપવુાં મુશ્કેલભયુું બની શકે છે, પર્ કટોકટીમાાં દરેક સેકન્ડ મહત્વની 

હોય છે. કટોકટીના સમયે, આપર્ાાં સમુદાયને સેવા આપવા what3words આપર્ને બ્રેમ્પટનમાાં સચોટપર્ ેઅન ેઝડપથી કોઇપર્ જગ્યાએ 

પહોંચાડવામાાં આપર્ી બ્રમે્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ ટીમ માટ ેસચોટ સ્કથળ શોધી કાઢવામાાં મદદરૂપ થશ.ે” 

- યબલ બોય્સ (Bill Boyes), ચીફ, બ્રમે્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમાાં, અમ ેકાઉયન્સલની અગ્રતાની પરરભાર્ા - બ્રમે્પટન એક આરોગ્યપ્રદ અન ેસુરયક્ષત સ્કથળ રહે - તેન ેઆગળ વધારવા 

સમર્પિત છીએ, અન ેઅમારી ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસની ટીમ અમ ેતેમ કરીએ ત ેમાટે અયનવાયિ ભૂયમકા ભજવ ેછે. what3words 

સાથેની આપર્ી ભાગીદારી ગમ ેતે સ્કથળે જરૂરરયાતમાંદ વ્યય્ત સધુી બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસના કમિચારીઓન ેઝડપથી અને 

સચોટપર્ે પહોંચાડીને આપર્ાાં સમુદાયની સુરક્ષા વધારશ.ે” 

- ડેયવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડયમયનસ્કટ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 
વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

