
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

ઓક્ટોબિ 3 - 9 હાથ ધિાશ ેબ્રમૅ્પટન આગ નનવાિણ સપ્તાહ 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (01 ઑક્ટોબિ 2021) – ઓક્ટોબિની 3જી થી 9મી સધુી બ્રમૅ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજનસસ, નસટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન અને ઇવને્ટના પ્રાયોર્ક એનનબ્રર્ ગેસ (Enbridge Gas) કમ્યુનનટીન ેઆગ સામેની સુિક્ષા અને તૈયાિી અંગ ેપ્રનશનક્ષત કિવા માટ ે

આગ નનવાિણ સપ્તાહ (Fire Prevention Week) મનાવી િહ્યા છે. આ વર્ષનેી થીમ છે "આગની સુિક્ષાના અવાર્ો ઓળખો (Learn 

the Sounds of Fire Safety)!” રે્ નેશનલ ફાયિ પ્રોટકે્શન અસોનસએશન (NFPA) દ્વાિા જાહેિ કિવામાં આવયંુ છે અને રે્નો ધ્યેય 

એવા નવનવધ અવાર્ો અંગ ેજાગરૂકતા ઊભી કિવાનો છે રે્ સ્મોક અન ેકાબજન મોનોક્સાઇડ (CO) એલામજ વગાડ ેછે. 

 

આગની સુિક્ષાના મહત્ત્વના અવાર્ો જાણવાથી જીવન બચાવવામાં સહાયતા મળે છે. એકલ રકલરકલાટ, બ ેવખત થતો રકલરકલાટ અને 

બીપના અવાર્ો વચ્ચેનો તફાવત જાણવાથી તમ ેકોઇપણ પરિનસ્થનતઓ માટે તૈયાિ િહી શકશો.  

• મોટેથી વાગતા ત્રણ બીપના અવાર્નો અથજ ધુમાડો અથવા આગ. બહાિ નીકળો, બહાિ ર્ િહો અન ે9-1-1 ને કૉલ કિો 

• દિ 30 થી 60 સેકન્ડ ેએક રકલરકલાટનો અથજ થયો કે બટૅિી ઉતિી ગઈ છે અને બદલવી પડશે. 

• બૅટિી બદલ્યા પછી પણ રકલરકલાટ ચાલુ િહે એટલે એલામજ તેની આવિદા વટાવી ચુક્યુ ંછે અને યુનનટ બદલવું પડશે. દિ 10 

વર્ષજ બાદ તમામ સ્મોક એલામજ બદલી નાંખવા ર્ોઇએ. 

ખાતિી કિી લેશો કે સ્મોક અને કાબજન મોનોક્સાઇડ (CO) એલામજ તમામ પરિવાિર્નોની ર્રૂરિયાતો પણૂજ કિ ેરે્મા ંશાિીરિક ક ેસવંેદનાત્મક 

નવકલાંગતા ધિાવતા લોકોનો સમાવેશ થાય છે. એવા વયનક્તઓ રે્મને સાભંળી શકાતા એલામજના અવાર્ો સભંળાતા ન હોય, તેમન ેમાટે 

દેખાય એવા એલામજ અથવા નવઝ્યુઅલ ઇમર્જન્સી એલર્ટિંગ નસસ્ટમ િાખવી રે્થી કટોકટીના સમયે ચેતવણી મળી શક.ે 

 

આગ નનવાિણ સપ્તાહ દિનમયાન બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજનસસને અહીં ફોલો કિો Twitter, Facebook, 

અન ેYouTube જયા ંતમન ેસલામતીના સૂચનો અન ેસુિક્ષાના અવાર્ો કવેી િીતે ઓળખવા તે અગં ેમાનહતી મળશ.ે  

 

બ્રૅમ્પટન આગ નનવાિણ સપ્તાહના પ્રાયોર્ક એનનબ્રર્ ગસેનો આભાિ ક ેતમેણે બ્રૅમ્પટનની કમ્યુનનટીમાં તમેનો ઉદાિ ટેકો આપવો ચાલુ 

િાખ્યો છે. પોતાન ેઅને પોતાની આસપાસના લોકોન ેસલામત િાખવા માટ ેદિેકર્ણ પાસે સિળ પણ અગત્યના આગ અગંેના સલામતીના 

પગલાં લેવાની શનક્ત હોય છે. 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/BramptonFireES
http://www.facebook.com/BramptonFire
https://www.youtube.com/user/BramptonFD


 

 

સવુાક્યો 

 

"ચાલી િહેલ આગ સલામતી અને સુિક્ષા નશક્ષણ બ્રૅમ્પટન કવેી િીતે સ્વ સ્થ અને સુિનક્ષત શહિે બની શક ેતેમા ંયોગદાન આપ ેછે. આ આગ 

નનવાિણ સપ્તાહમાં હંુ બધાન ેસલામતીના અવાર્ોથી વાકેફ થવા પ્રોત્સાનહત કર ંછંુ રે્થી પોતાને અન ેપોતાના પરિવાિોન ેસુિનક્ષત િાખી 

શકાય." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"સુિક્ષાનો પ્રાિભં તમાિાથી થાય છે. હંુ િહવેાસીઓને પોતાની સલામતી માટે સરિય િહેવા, સલામતીના અવાર્ો જાણી લેવા અન ેપોતાના 

સ્મોક અન ેકાબજન મોનોક્સાઇડના એલામજની જાળવણી કિતા િહવેા પ્રોત્સાનહત કર ંછંુ કાિણક ેતે જીવ બચાવે છે." 

- િોવેના સાન્તોસ, િીર્નલ કાઉનન્સલિ , વૉડજ 1અન ે5; પ્રમુખ, કમ્યનુનટી સર્વજનસસ, નસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમખુ 

 

"સ્મોક (ધુમાડો) એલામજ જીવ બચાવે છે અન ેજયાિે યોગ્ય િીતે બેસાડવામા ંઆવે અન ેજાળવવામા ંઆવે ત્યાિ ેતે આગથી થતા મૃત્યુ અન ે

ઇજાઓ ઘટાડવામા ંમહત્ત્વપૂણજ ભૂનમકા ભર્વ ેછે. સ્મોક અને કાબજન મોનોક્સાઇડ એલામજના નવનવધ અવાર્ો જાણી લેવા અગત્યના છે રે્થી 

તમે યોગ્ય પગલા ંલઈ શકો. ઘિના દિેક સભ્ય તમેના એલામજના અવાર્ો અન ેતનેી સામે શુ ંપ્રનતભાવ આપવા તે સમરે્ એ ખૂબ ર્રૂિી છે." 

- નબલ બોય્ઝ, ફાયિ ચીફ, બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજનસસ 

-30- 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી નવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વયવસાયો છે. અમ ેરે્ કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદજ છે 

લોકો. અમન ેઊજાજ મળ ેછે અમાિા નવનવધ સમાર્ોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કર્ષજણનું કેન્ર છીએ અને અમે તકનનકી અન ેપયાજવિણીય નનવનતા તિફ દોિી ર્તી યાત્રાનું નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા નનિોગી શહેિના નવકાસ માટે છે રે્ સુિનક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

ર્ોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 
નમરડયા સપંકજ  : 

પ્રભર્ોત કૈન્થ 

કોઓર્ડજનેટિ, નમરડયા એન્ડ કમ્યુનનટી એંગેર્મેન્ટ  

વયૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 

 

 
 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

