
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

બ્રમે્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્વિસીસન ેવર્લડિ ચમે્મ્પયન્સ તિીક ેઓળખ મળી 

બ્રમે્પટન ફાયિ ેઅલાબામામાાં આાંતિિાષ્ટ્રીય સ્પર્ાિમાાં પ્રથમ સ્થાનની સાંખ્યાબાંર્ પદવીઓ જીતી 

  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (ફબે્રુઆિી 5, 2020) – આજિોજ સીટી કાઉમ્ન્સલની બેઠકમાાં, બ્રેમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્વિસીસના સભ્યોને 

ફાયિફાઇટિ કોમ્બટે ચેલેન્જ વર્લડિ કમ્મ્પરટશનમાાં પોતાના સવુર્િ પદક પ્રદશિન માટ ેઓળખ મળી હતી.  

બ્રેમ્પટનની ટીમ – ભતૂપવૂિ વર્લડિ ચમે્મ્પયન અન ેરડમ્સ્િક્ટ ચીફ, પીટિ િીડ (Peter Reid) ની આગવેાનીમાાં – બ્રેમ્પટનના પાાંચ 

અમ્નનશામકોની બનેલી; કેટી િોસ (Katie Ross), ડેન પાર્લમિ (Dan Palmer), એન્થની બચુિ (Anthony Burch), િાયન ડોસમને 

(Ryan Dosman) અને ઇયાન પ્પ્રાંગલ (Pringle), જેઓએ સાંખ્યાબાંર્ વ્યમ્ક્તગત અને ટીમ િેસીસમાાં પહેલુાં સ્થાન મેળવ્યુાં હતુાં.  

દિ વર્ષે, સમગ્ર ઉત્તિ અમેરિકા, યુિોપ, ઓસ્િેમ્લયા અને મ્મડલ ઇસ્ટના સ્પર્િકો પોતાના દેશમાાં વર્લડિ ચેમ્મ્પયન પદવી લાવવાની આશામાાં 

બહુમ્વર્ રદવસીય આયોજનોમાાં ભાગ લે છે. 2019 ચેમ્મ્પયનશીપ ઓક્ટોબિ 2019 માાં મોન્ટગોમિી, અલાબામામાાં યોજાઇ હતી. 

મ્વશ્વ સ્તિ ેભાગ લેતા પહેલાાં, ટીમે સપ્ટમે્બિ 2019 માાં ઓશાવામાાં નેશનલ ફાયિરફટ સ્પર્ાિમાાં પર્ સાંખ્યાબાંર્ પદવીઓ જીતી હતી.  

બ્રેમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્વિસીસ િાષ્ટ્રીય અને આાંતિિાષ્ટ્રીય સ્પર્ાિઓમાાં સફળતાનો લાાંબો ઇમ્તહાસ ર્િાવ ેછે. વર્ષિ 2020 માટે 

તાલીમ આયોજનો પહેલેથી થઇ િહ્ાાં છે ત્યાિે, આ ટીમ બ્રેમ્પટન ફાયિ ટીમમાાંથી નવા સભ્યોની ભિતી કિવા અને ગયા વર્ષિની સફળતાનુાં 

પુનિાવતિન કિવા આશાવાદી છે. 

ઝાાંખીઓ 

 કેટી િોસે (Katie Ross) મમ્હલા વ્યમ્ક્તગત શે્રર્ીમાાં પહેલુાં સ્થાન મેળવ્યુાં હતુાં. 

 ડેન પાર્લમિ (Danny Palmer) અન ેકેટી િોસે કોએડ ટને્ડમ શે્રર્ીમાાં પહેલુાં સ્થાન મેળવ્યુાં હતુાં. 

 કેટી િોસ અન ેએમ્લસા કાિવેલો (વૉન)ે (Elissa Carvello (Vaughan)) મમ્હલા ટને્ડમ શે્રર્ીમાાં પહેલુાં સ્થાન મેળવ્યુાં હતુાં.  

 કેટી િોસ, એમ્લસા કાિવેલો (વૉન) અને કરે્લટી મ ેમ્નકોલે (આર્લબટાિ) મમ્હલા ટીમ િીલે શે્રર્ીમાાં પહેલુાં સ્થાન મેળવ્યુાં હતુાં. 

 ઇયાન પ્પ્રાંગલ (Ian Pringle), ડેન પાર્લમિ અન ેિાયન ડોસમેન ે(Dosman) વ્યમ્ક્તગત ટીમ શે્રર્ીમાાં છઠઠુાં સ્થાન મેળવ્યુાં હતુાં. 

 ઇયાન પ્પ્રાંગલ અન ેડેન પાર્લમિે પરુુર્ષોની ટને્ડમ શે્રર્ીમાાં નવમુાં સ્થાન મેળવ્યુાં હતુાં. 

અવતિર્ો (ક્વૉટ્સ):  

“આ ઉપલમ્ધર્ઓ આપર્ી બ્રેમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમિજન્સી ટીમો દિિોજ સખત મહનેત કિ ેછે અન ેતાલીમ મેળવ ેછે તનેી ઉત્કૃષ્ટ વમ્સયત છે. 

અમ ેઅમાિા અમ્નનશામકોની ઉત્કષૃ્ટતા પ્રત્યે કરટબદ્ર્તા માટે તઓેના આભાિી છીએ અને વર્ષિ 2020 માાં તેઓનો ઉત્સાહ આગળ વર્ાિવા 

આશાવાદી છીએ.” 

-      પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

  



 

 

“આપર્ી બ્રમે્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમિજન્સી સવેાઓ ઉદ્યોગમાાં જે િીતે દુમ્નયાભિમાાં આગેવાન છે તેનુાં અન્ય એક ઉદાહિર્ દશાિવે છે. 

બ્રેમ્પટનવાસીઓન ેગૌિવવાંતા બનાવવા બદલ આપનો આભાિ અન ેટીમને અમ્ભનાંદન!” 

-      િોવેના સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેમ્શક કાઉમ્ન્સલિ અન ેઅધ્યક્ષ, સમુદાય સવેાઓ  

“આ એક પ્રભાવશાળી પિાક્રમ છે જે કિવામાાં ઘમ્નષ્ઠ તાલીમ, મહાવિો, કરટબદ્ર્તા અન ેસમપિર્ની જરૂિ પડે છે. મન ેઅમાિી ટીમની મ્વપુલ 

ઉપલમ્ધર્ઓ અન ેઆ સ્પર્ાિઓમાાં મ્વભાગીય સફળતાના લાાંબા ઇમ્તહાસનુાં ગૌિવ છે.” 

-      મ્બલ બોય્સ (Bill Boyes), ફાયિ ચીફ, બ્રેમ્પટન ફાયિ અને ઇમિજન્સી સેવાઓ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી મ્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદિ છે લોકો. 

અમને ઊજાિ મળે છે અમાિા મ્વમ્વર્ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાર્ માટે આ કર્ષિર્નુાં કેન્ર છીએ અન ેઅમે તકમ્નકી અને પયાિવિર્ીય નમ્વનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા મ્નિોગી શહેિના મ્વકાસ માટે છે જે સુિમ્ક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપિ જોડાવ. 

અહીં વર્ુ જાર્કાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 
મ્મરડયા સાંપકિ : 

મોમ્નકા દુનગલ  

કોઓર્ડિનેટિ, મ્મરડયા એન્ડ કમ્યુમ્નટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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