
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

બ્રમે્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્વિસીસ ે2019 જ્યોજિ હહચકૉક મમેોરિયલ ઍન્ડોવમને્ટ ફડં અપિણ કયયું 

 પોતાના છઠ્ઠા વર્િમા,ં આ ફડં (ભંડોળ) બ્રમે્પટનમા ંજન્મલે ઝાકાિી ડ્રને્ટસિન ે(Zachary Drenters) આપવામા ંઆવયય ંછે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જૂન 7, 2019) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના ફાયિ/લાઇફ સેફ્ટી એજ્યયકેશન સેન્ટિમાં એક ખાસ અપિણ સમાિોહમા,ં 

બ્રેમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્વિસીસના ચીફ હિલ િોય્સ ે(Bill Boyes) વર્િ 2019 નય ંજ્યોજિ હહચકૉક મમેોરિયલ ઍન્ડોવમેન્ટ ફંડ 

ઝાકાિી ડ્રને્ટસિન ેઆપયય.ં  

ઝાકાિી, એક 24-વર્ીય બ્રમે્પટનમાં જન્મેલ િહેવાસી, હાલમા ંહમ્િિ કૉલેજમાં તનેા ફાયિ સર્વિસીસ પ્રોગ્રામમા ંપોસ્ટ-સેકન્ડિી રડપલોમા 

અભ્યાસ કિી િહ્યો છે, અને તેમનયં લક્ષ્ય એક રિવસ ફાયિફાઇટિ (લાશ્કિ) િનવાનય ંછે. 

ઝાકાિી ડ્રને્ટસિ અહનનશામક સેવાઓમાં કાિરકિી માટ ેપોતાના જય સ્સાનો જશ ટોિોન્ટો ફાયિ સર્વિસીસમાં 28 વર્િ સયધી ફાયિફાઇટિ તિીક ેસવેા 

આપનાિ, પોતાના હપતાને આપ ેછે. 

$1,000 નયં મેમોરિયલ ઍન્ડોવમેન્ટ ફંડ િસિિી (ભંડોળ અનયિાન) ઝાકાિી ડ્રેન્ટસિની ટ્યયશન ફી માટ ેફાળવવામાં આવશ.ે  

જ્યોજિ હહચકૉક મમેોરિયલ ઍન્ડોવમને્ટ ફડં હવશ ે

વર્િ 2014 મા,ં બ્રેમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્વિસીસે સ્વર્િસ્થ જ્યોજિ હહચકૉકન ેસન્માનવા જ્યોજિ  હહચકૉક મેમોરિયલ ઍન્ડોવમેન્ટ ફંડ 

(યાિર્ીિી િેણર્ી ભંડોળ) િનાવયયં હતયં. તમેણ ેબ્રેમ્પટન ફાયિ સર્વિસીસને 33 વર્િ સયધી સવેા આપી અને ફાયિ/લાઇફ એન્ડ સેફ્ટી એજ્યયકેશન 

સેન્ટિના હવકાસ અને તેની સફળતામાં મહત્વની ભૂહમકા ભજવી હતી. 

આ િસિિી (અનયિાન) મેળવવા લાયક િનવા, અિજિાિ અચૂકપણ ેઅહનનશામક સેવાઓ સિંંહધત કાયિક્રમમાં ઓન્ટેરિયો પોસ્ટ-સેકન્ડિી 

રડપલોમાનો અભ્યાસ કિતા બ્રામ્પટન હસ્થત કેનેરડયન નાર્રિક (અથવા કનેેડામાં કામ કિવા સક્ષમ) હોવા િહ્યા. 

અિજી સમયર્ાળો જાન્યયઆિી 21 થી એહપ્રલ 30, 2019 સયધીનો હતો. જ્યોજિ હહચકૉક મમેોરિયલ ઍન્ડોવમને્ટ ફંડ હવશ ેવધય માહહતી 

મેળવવા, અહીં હલલક કિો. 

અવતિણો (લવૉટ્સ): 

“હય ં ઝાકાિી ડ્રેન્ટસિન ેજ્યોજિ  હહચકૉક મમેોરિયલ ઍન્ડોવમને્ટ ફંડ મેળવવા િિલ માિા અહભનિંન પાઠવય ંછય ં. સમયિાયની સયિક્ષા એ આપણી 

અગ્રતા છે અને અમ ેબ્રેમ્પટનના જય વાનો અમાિા પ્રયત્નોમા ંસામેલ થાય તે માટે પ્રોત્સાહન આપવા ઇચ્છીએ છીએ. આ તઓેનો સમયિાય અન ે

તેઓનય ંભહવષ્ય છે.” 

-       મેયિ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) 

http://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/GH-Memorial-Fund/Pages/Welcome.aspx


 

 

“બ્રેમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્વિસીસ ઝાકાિી ડ્રને્ટસિને જ્યોજિ હહચકૉક મમેોરિયલ ઍન્ડોવમેન્ટ ફંડ આપવામાં ખયશી અનયભવ ેછે. 

ફાયિફાઇટસિની (લાશ્કિોની) આર્ામી પેઢી જે જોશ િેખાડે છે તે પ્રશંસાને પાત્ર છે. અમે પ્રોત્સાહહત કિીએ છીએ કે વધય બ્રમે્પટનવાસીઓ અને 

આવતા વર્ે આ િસિિી માટ ેઅિજી કિનાિા લોકો, અહનનશામક સવેાઓને કાિરકિીના માર્િ તિીક ેહવચાિે.” 

-       બ્રેમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્વિસીસ ચીફ હિલ િોય્સ (Bill Boyes) 

  

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊર્જદ મળ ેછે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસન ાં નેતતૃ્િ 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપર 

જોડાિ. અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 
હમરડયા સપંકિ: 

મોહનકા િયનર્લ  

કોઓર્ડિનેટિ, હમરડયા એન્ડ કમ્યયહનટી એંરે્જમેન્ટ  

વયૂહાત્મક સંવાિ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

