
 

 

 

 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

 

બ્રમે્પટન પ્રોફશેનલ ફાયર ફાઇટર્સ ેનવા ફાયર કમે્પર્સ મમેોરરયલ માટ ે

$150,000 નો ફાળો આપ્યો 
સ્વર્ગસ્થ ફાયરફાઇટર્સગન ેર્સન્માન આપવા ઊભ ું કરાનારું સ્મારક બનાવવા અરજી કરવા કલાકારોન ેઆમુંત્રિત કરવામાું આવ ેછે 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ર્સપ્ટેમ્બર 2, 2021) – આજરોજ, બ્રેમ્પટનના પ્રોફેશનલ ફાયર ફાઇટર્સગ, IAFF લોકલ 1068 દ્વારા નવા સ્મારક માટે ફાળો 

આપવા $150,000 નો ચેક ર્સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનને આપવામાું આવ્યો, આ નવા મેમોરરયલથી ફરજ પર આખરી બત્રલદાન આપનાર બ્રેમ્પટનના સ્વર્ગસ્થ 

અત્રનનશમન કમગચારીઓને ર્સન્માન મળશે. એર્સોત્રર્સએશનના ર્સભ્યોએ આ ભુંડોળમાું ફાળો આપવાની તરફેણમાું મત આપ્યો જેનાથી શહેરને પહેલેથી 

મળેલા આ ભુંડોળમાું $150,000 નો ઉમેરો થયો, અને કળાત્મક સ્મારક માટે ક લ ભુંડોળ $300,000 થય ું. 

 

આ સ્મારક ત્રવત્રલયમ્ર્સ પાકગવૅ પર નવા ફાયર હેડક્વાટગર્સગ અન ેટ્રેઇનીંર્ ર્સેન્ટરમાું ત્રસ્થત થશે, જેન ું ર્સમાપન વર્ગ 2023 ની વર્સુંત ઋત માું થવાન ું ત્રનર્ાગરરત છે. 

અત્યાર્ ત્રનક, કેત્રન્િય ર્સર્વડ ખ લવાની ર્સાથે તે બ્રેમ્પટનન ું ફાયર અન ેઇમરજન્ર્સી હેડક્વાટગર્સગ, ત્રપ્રવેન્શન રડત્રવઝન, નવ ું ફાયર સ્ટેશન 203, કટોકટીમાું 

ઓપરેશન્ર્સ ર્સેન્ટર, ઇમરજન્ર્સી મેઝર્સગ ઓરફર્સ, અને ઇનડોર અન ેઆઉટડોર ફાયર ટ્રેઇનનુંર્ ર્સર્વડોન ું ઘર બનશે. 

 

કલાકારોન ેકૉલ 

ર્સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન નવ ું બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્ર્સી મેમોરરયલ બનાવવામાું રર્સ રાખનાર વ્યવર્સાયી કલાકારો અન ેકલાકારની આરે્વાનીની ટીમોને 

આમુંત્રિત કરે છે. કલાકારો અચૂક કેનેડામાું રહેતા અન ેકાયદેર્સર રીતે કામ કરવાની પરવાનર્ી ર્રાવતા હોવા રહ્યા. 

 

આ રર્સ ર્રાવતા કલાકારોને કૉલ એ બે તબક્કાની સ્પર્ાગત્મક પ્રરિયાનો પહેલો તબક્કો છે. 

• તબક્કો એક: પ્રોજેક્ટમાું ત્રહતર્ારકોની ત્રર્સલેકશ્ન પેનલ દ્વારા તેઓના રર્સની ર્સમીક્ષા. 

• તબક્કો બે: રડઝાઇન દરખાસ્ત રજૂ કરવા પાિ કલાકારોની ટૂુંકી યાદીને ત્રનમુંિણો આપવા. ર્સફળ કલાકાર આ તબક્કે પર્સુંદ કરવામાું 

આવશ.ે 

 

પહેલા તબક્કા માટે રજૂઆત ર્સમયર્ાળો ર્સપ્ટેમ્બર 2 થી ઓક્ટોબર 14, 2021 ર્સ ર્ી, બપોરે 2 વાનયા ર્સ ર્ી ખ લ્લો રહેશે. વર્  માત્રહતી માટે અન ે

કલાકારોને કૉલ લેખ ડાઉનલોડ કરવા વેબર્સાઇટ જ ઓ, brampton.ca/publicart 

 

અવતરણો (ક્વૉટ્ર્સ): 

“અમે IAFF લોકલ 1068 માું અમારા ભાર્ીદારોના આ અદભ તપણે ઉદાર ફાળા માટે બહ  આભારી છીએ. આ સ્મારક આખરી બત્રલદાન આપનાર બર્ાુંને 

ર્સન્માન આપશે, અને આપણાું ર્સમ દાયની ર્સ રક્ષા અને ર્સ ખાકારી માટે અત્રવશ્વર્સનીય રીતે કરટબદ્ર્ અમારી ફાયર ટીમને રોનજુંદા સ્મૃત્રતપિ તરીકે ર્સેવા 

આપશે. હ ું આપણી બ્રેમ્પટન ફાયર અને ઇમરજન્ર્સી ર્સર્વગર્સીર્સ માટે આ મહત્વપૂણગ સ્મારક બનાવવામાું ભાર્ લેવા કલાકારોને આમુંત્રિત કરવામાું પણ બહ  

ખ શ થઉ છ ું — આપણાું શહેરમાું અમૂલ્ય ભૂત્રમકા ભજવતી ટીમને ઓળખ આપવાની આખાું જીવનમાું ખરેખર એક વખત મળનારી તક છે.” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, ર્સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

 

 

 

“બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્ર્સી ર્સર્વગર્સીર્સ બ્રેમ્પટનને આરોનયપ્રદ અન ેર્સ રત્રક્ષત ર્સમ દાય બનાવવામાું મહત્વની ભૂત્રમકા ભજવે છે. આ કલાત્મક 

સ્મારકન ું એકીકરણ આ નવા કેમ્પર્સને અથગર્સભર રીતે વર્ારે તીવ્ર બનાવશે અને આપણાું ર્સમ દાય માટે દરરોજ આટલ ું મહત્વન ું અન ેત્રનિઃસ્વાથગ કામ કરનાર 

આપણાું ટીમ ર્સભ્યોની એકુંદરે ર્સ ખાકારીમાું ફાળો આપશે.” 

− રૉત્રવના ર્સેન્ટોર્સ (Rowena Santos), પ્રાદેત્રશક કાઉત્રન્ર્સલર,વૉર્ડર્સગ 1 અને 5; પ્રમ ખ, કમ્ય ત્રનટી ર્સર્વગર્સીર્સ, ર્સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Public-Art.aspx


 

“આ સ્મારક ત્રવકર્સાવવામાું ભાર્ીદારીઓ અન ેર્સહયોર્ જોવા મળી રહ્યો છે, જે આપણી ટીમ અન ેઆપણાું ર્સમ દાય માટે બહ  બર્ ું પ રવાર કરે છે. ર્સીટી 

ઓફ બ્રેમ્પટન વતી, હ ું આ સ્મારક માટે તેઓની કરટબદ્ર્તા બદલ IAFF લોકલ 1068 માું આપણાું ભાર્ીદારોનો હ્રદયપૂવગક આભાર માન ું છ ું . હ ું આ કામ 

ત્રવકર્સાવવામાું ભાર્ લેવા અરજી કરવા સ્થાત્રનક કલાકારોને પણ પ્રોત્ર્સાત્રહત કરું છ ું જેનો ર્સાચો અથગ આપણાું કમગચારીઓ અન ેરહેવાર્સીઓ, અન ે

અત્રનનશમન કમગચારીઓના ર્સમ દાય માટે ખરેખર બહ  હોવાનો થશે.” 

− ડેત્રવડ બેરરક (David Barrick), ચીફ એડત્રમત્રનસ્ટ્રેરટવ ઓરફર્સર, ર્સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

“આપણાું ટીમ ર્સભ્યો ન કેવળ ર્સાથી કમગચારીઓ, પણ ક ટ ુંબીજનો છે. આ સ્મારક ઇમારત ર્સમગ્ર બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્ર્સી ર્સર્વગર્સીર્સ ટીમ માટે પ ષ્કળ 

પ રવાર થશે, જે આપણને આપણાું સ્વર્ગસ્થ અત્રનનશમન કમગચારીઓન ું જીવન અન ેફાળાને ઉજવવાની તક આપણને આપશે. આ સ્મારક સ્થળ આપણાું નવા 

ત્રવત્રલયમ્ર્સ પાકગવૅ ફાયર કેમ્પર્સને ખરેખર ત્રવશેર્ સ્થળ બનાવશે.” 

− ચીફ ત્રબલ બોય્ર્સ (Bill Boyes), બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્ર્સી ર્સર્વગર્સીર્સ 

 

“મને આ મહત્વપૂણગ પહેલને ટેકો આપવા મત આપનાર આપણાું ર્સભ્યોન ું ર્ૌરવ થાય છે. આ સ્મારક દરેક વ્યત્રક્ત માટે પ ષ્કળ અને આપણાું ર્સમ દાયની 

ર્સ રક્ષા માટે બત્રલદાન આપનારને ઓળખ અપાવવામાું મહત્વપૂણગ પ રવાર થશે જેથી કરીને આપણાું અન ેતેઓના ક ટ ુંબીજનો પોતાની યાદશત્રક્તઓને 

જીવુંત રાખી શકશે.” 

− પૉલ ત્રલકોમ્પ્ટે (Paul Lecompte), પ્રમ ખ, બ્રેમ્પટન પ્રોફેશનલ ફાયર ફાઇટર્સગ, IAFF લોકલ 1068 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook,, અન ેInstagram પિ 

જોડાવ.અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 
 

 

 

વમરડયા સાંપકદ: 

પ્રભજોત કૈંથ (Prabhjot Kainth) 

કોર્ડગનેટર, મીરડયા એન્ડ કમ્ય ત્રનટી એન્રે્જમેન્ટ  

સ્ટ્રેટેજીક કમ્ય ત્રનકેશન (Strategic Communication)  

ર્સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

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