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િૉપ્રિન્સ દ્િારા બ્રમૅ્પ્ટન કમ્પયપુ્રનટી ઇમર્જન્સી રરસ્પોન્સનાાં છ િોલન્્યસસનુાં  

બહુમાન 

  

બ્રૅમ્પ્ટન, ON – એપ્રિલ, 11ને બુધિારના રિન ેબ્રૅમ્પ્ટન ખાતે થયેલ એક િસાંગમાાં છ બ્રૅમ્પ્ટનનાાં પ્રનિાસીઓનુાં 2018 ઓન્ટારરયો િોલન્્યર 

સર્િસસ પુરસ્કારથી બહુમાન કરિામાાં આવયુાં. નામિાર હરરાંિર માલ્હી, સ્ટેટસ ઓફ પ્રિમેનના માંત્રી દ્િારા િૉપ્રિન્સ િતી પુરસ્કારો આપિામાાં 

આવયા.  

રાલ્ફ ડેપ્રન, પ્રલન્ડા ડુગુએ, રિશન િત્ત, લુઇઝ ગોમઝે, બ્રાયન ગોિર અન ેબ્રુસ પ્રલપ્રલનુાં બહુમાન તેઓની િર્ષો સુધી સ્િયાંસેિક તરીકેની સેિા જે 

મોટા ભાગના લોકોએ 15 િર્ષસ સુધી કરી તે માટ ેકરિામાાં આવયુાં. તેઓ તમામન ેતે સેિા કરિાની તક બ્રૅમ્પ્ટનના કમ્પયુપ્રનટી ઇમજસન્સી રરસ્પોન્સ 

િોલન્્યસસ (CERV) મારફત સાાંપડી જે એિો કાયસિમ છે જેની સ્થાપના બ્રૅમ્પ્ટન ઇમજસન્સી મેનજેમને્ટ ઓરફસ દ્િારા બ્રૅમ્પ્ટનમાાં થતાાં 

પ્રિપ્રિધ િસાંગો તેમજ ગાંભીર કમ્પયુપ્રનટી ઇમજસન્સી િરપ્રમયાન મિિ પરૂી પાડિા માટ ેથઈ. 

બ્રૅમ્પ્ટનના મેયર પ્રલન્ડા જેફ્રીએ કહ્યુ, “ આ સ્િયાંસિેકોનો તેઓની બ્રમૅ્પ્ટનન ેિર્ષો સુધી આપેલ સેિા માટ ેઅન ેઆ સિોતત્મ ઇમજસન્સી 

રરસ્પોન્સ સપોટસ િોગ્રામ િપ્રત આભાર વયક્ત કરાં છુાં". "મન ેએમનો ગિસ છે અન ેઆત્મપ્રિશ્િાસથી કહી શકુાં છુાં ક ેતેઓ એિા સમુિાયન ે

િપ્રતબબાંપ્રબત કર ેછે જયાાં પ્રનિાસીઓ પોતાના પાડોશીઓન ેમિિની જરૂર હોય ત્યારે હાથ આગળ ધર ેછે." 

ઇમજસન્સી મનેેજમેન્ટ એન્ડ ઇમજસન્સી પ્રિપેરેડનેસ કમ્પયુપ્રનટી િોગ્રામ્પસમાાં અગ્રસર રહેિાના બ્રૅમ્પ્ટનના લક્ષ્યને ધ્યાનમાાં લઈને CERV 

િોગ્રામની સ્થાપના 2003માાં થઈ. સીટી મફત તાલીમ આપ ેછે અન ેતે પૂર્સ થયા બાિ શહેરમાાં જયારે કોઇ કટોકટીની ઘટના બને ત્યાર ે

ઇમર્જન્સી રરસ્પોન્ડરોન ેસહાય કરિા માટ ેCERV િોગ્રામના સહભાગીઓન ેતેમજ બ્રૅમ્પ્ટન ઇમજસન્સી મેનજેમેન્ટ ટીમન ેવયપ્રક્તગત અન ે

પારરિારરક સજજતા પ્રિર્ષ ેજાહેર કેળિર્ી આપિા માટ ેતૈયાર કરિામાાં આિે છે. 

CERV િોગ્રામ અન્ય લોકોન ેમિિરૂપ થિાના રિશન િત્તના થનગનાટ સાથ ેમેળ ખાતો હતો, “CERV ના ભાગ રહેિાનુાં સૌથી સાંતોર્ષકારક 

પાસુાં એટલે એિા સુસ્થાપ્રપત સાંગઠન જોડ ેકાયસ કરિુાં જે વયપ્રક્તગત અન ેજાહેર સુરક્ષા માટ ેકાયસ કરતુાં હોય." 

કેટલીક િખત લોકો સ્િયાંભ ૂરીતે કટોકટીની પરરપ્રસ્થપ્રતમાાં જયારે બીજા લોકો ભયજનક પ્રસ્થપ્રતમાાં હોય અથિા ઇજાગ્રસ્ત હોય ત્યાર ેબીજી તરફ 

જોિાન ેબિલે મિિ કરિાનુાં નક્કી કર ેછે. ભયજનક ક્ષેત્રોમાાં જિાથી આ લોકોને જોખમનો સામનો થઈ શક ેછે અન ેતેઓ પોત ેપર્ એનો 

ભોગ બની શક ેછે, જેન ેકારર્ ેઇમજસન્સી રરસ્પોન્ડરો પર િધારાનુાં િબાર્ આિી શક ેછે. CERV તાલીમની રચના તે કાયસન ેઘટાડિા માટ ેઅન ે

સ્િયાંસેિકો કટોકટીમાાં સહાયતા આપી શક ેતે માટ ેઅન ેતેઓન ેઇમજેસન્સી રરસ્પોન્સ ઓગસનાઇઝેશનોના િરેક પાસા અન ેતેની િરિયાઓથી 

પરરપ્રચત કરિા માટ ેથઈ છે. 



 

 

"જીિનનુાં એક મહાન સત્ય તે છે ક ેઅન્ય લોકોને મિિરૂપ થિામાાં અત્યાંત સાંતોર્ષની લાગર્ી થાય છે” એમ 15 િર્ષસથી સ્િયાંસેિક રહેલા બ્રસુ 

પ્રલપ્રલએ જર્ાવયુાં. "સીટીના પ્રિપ્રિધ િસાંગોમાાં સહભાગી થવાથી મળેવ ય્ું પર્ ઘણાં અન ેઆનાંિ પર્ માણ્યો.  જોક,ે એિી કેટલીક કટોકટીઓ 

થઈ હતી જેમાાં CERVને સહાય માટ ેબોલાિિા પડ્યા હતાાં, જયાાં સીટીના પ્રિપ્રિધ િસાંગોમાાં મિિરૂપ થિાથી સામાન્ય જનતાન ેસીટીની 

ઇમર્જન્સી મનેેજમેન્ટ ઓરફસ અન ેCERV શુાં કરી રહ્યા છે તે પ્રિશ ેમાપ્રહતી અન ેકટોકટીઓ માટ ેસજજ રહેિા પ્રિર્ષયક મૂળભૂત માપ્રહતી પૂરી 

પાડિાની તક મળી." 

બ્રુસ ેજર્ાવયુાં કે "બ્રૅમ્પ્ટન એિી કોઇ પર્ કટોકટી માટ ેસુસજજ છે જેનો આપર્ ેસમનો કરિો પડ ેઅન ેઘણાં કરીન ેતો િેશનુાં સૌથી સુસજજ 

શહેર છે". 

  

મ ે6-12 આખા કૅનેડામાાં ઇમજસન્સી પ્રિપેરેડનેસ િીક છે અન ેશહેર ફરતે બ્રૅમ્પ્ટનની ઇમજસન્સી મેનજેમેન્ટ ઓરફસ સહભાગી થઈ રહી છે, 

િસાંગોની અન ેમાપ્રહતી સત્રોની યજમાન બની રહી છે. િધુ માપ્રહતી માટે www.brampton.ca/prepared જુઓ. 
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બ્રામ્પટનમાું મોટા પા્ ેફરેફારો થઇ રહ્ાું છે. આપણે વેધક ધ્્ાન કેન્દ્રિત કરતા ભન્દ્વષ્્ માટે તૈ્ાર સુંસ્થા છીએ. આપણે આપણાું સમયદા્ની વૃન્દ્ધધ જાણીએ છીએ, ર્ય વાની 

અન ેન્દ્વન્દ્વધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સયપર કોરરડોરના કેરિમાું ન્દ્સ્થત, રોકાણ પ્રોત્સાહક અન ેઆપણી વૈન્દ્વવક સફળતા 

ન્દ્વકસાવનાર છીએ. આપણે ગયુંજી ઊઠતા શહેરી કેરિો ન્દ્વકસાવીએ છીએ રે્ ધ્રૂર્તા નથી અન ેઅહીં રહેતા અન ેકા્જરત લોકોમાું ગૌરવ વધારીએ છીએ. આપણે બ્રામ્પટનને 

આગળ વધારી રહ્ાું છીએ રે્ તેને નવીનતમ, સવજગ્રાહી અન ેર્ય સ્સામ્ શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનયસરો. www.brampton.ca પર વધય 

માન્દ્હતી જાણો. 
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