
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

બ્રમૅ્પટનના અગ્નનશમનદલના વડા ગ્િલ િોય્ઝ થયા કનૅડેાના ફાયિ ચીફ ઓફ દ યિ 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (13 સપ્ટેમ્િિ 2021) – આજે, બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમજજન્સી સર્વજગ્સસ (BFES) વડા ગ્િલ િોય્ઝને કનૅેરડયન 

અસોગ્સએશન ઓફ ફાયિ ચીફ્સ (CAFC) અને ફાયિ ઉન્ડિિાઇટસજ સવ ેઓફ કૅનડેા દ્વાિા ફાયિ ચીફ ઓફ દ યિ તિીક ેપુિસ્કૃત કિવામાાં 

આવ્યા. આ વાર્ષજક કાયજક્રમ કનૅેડાના સમસ્ત ફાયિ સર્વજસીસ ઉદ્યોગમાાં િહેલ ઉત્કૃષ્ટતાને માન્યતા આપે છે. 

 

ચીફ િોય્ઝની અગ્નનશમન કાિરકદીની શરૂઆત બ્રૅમ્પટનમાાં થઈ હતી જયાાં તઓે ફાયિફાઇટિ તિીક ેજોડાઇને પછીથી કપૅ્ટન િન્યા. તેઓ 

બ્રૅમ્પટનના અગ્નનશમનદલના વડા 2017થી િહ્યા છે, તઓે તે ગ્વભાગની એકધાિી પ્રગગ્ત અને કેળવણીના સાિથી િહ્યા છે અન ેસાથે જ 

તેમની અગ્નનશમન સુિક્ષા અને સવેાના ઉચ્ચતમ ગુણવત્તાના ધોિણો કાયમ િહ્યા છે. એકધાિા ગ્વકાસના પ્રિળ સમથજક એવા ચીફ િોય્ઝ 

અગ્નનશમન સવેાઓમાાં વૈગ્વધ્ય, સમાનતા અને સમાવેગ્શતા સુધાિવાની મહત્તા િિાિિ સમજે છે અન ેતેઓ આ સાંસ્કાિોનુાં સસાંચન ચાલુ િહેતી 

તાલીમની તકો અન ેજાહેિ જનતા માટ ેઓનલાઇન કાિરકદીના માગ્હતી સત્રો માિફત ેકિતા િહ્યા છે.  

 

COVID-19 મહામાિીની શરૂઆત થઈ ત્યાિથી ચીફ િોય્ઝ સમાજ આ પડકાિનો સામનો કિ ેતનેુાં નેતતૃ્વ પૂરાં પાડયુાં છે. તેઓએ ગ્સટીની 

ઇમજજન્સી મનેેજમેન્ટ રિસ્પોન્સ ટીમમાાં અગ્ર ભૂગ્મકા િજાવીન ેપોતાની અગ્નનશમનદલના વડા હોવાની ભૂગ્મકા પણ સુાંદિ િીતે ભજવી શક્યા 

છે.   

 

ચીફ િોય્ઝ ઇનોવેશનના ખિા અથમંાાં ગ્હમાયતી િહ્યા છે અન ેતેઓ BFES અન ેશહેિ પોતાના ગ્વભાગના ફાયિ માસ્ટિ પ્લાન માિફત ે

સફળતાને વિ ેતે માટ ેએકધારાં કાયજ કિી િહ્યા છે. આ વષે બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉગ્ન્સલ ેBFESની યોજનાઓને માંજૂિ કિી જેમાાં ફ્રન્ટ લાઇન 

પમ્પિની અવેજીમાાં સાંપૂણજપણ ેગ્વજાણાં શગ્ક્તથી ચાલતી ફાયિ ટ્રક લાવીન ેબ્રૅમ્પટન ગ્રીન ગ્સટી હોવાથી ગ્રીનહાઉસ વાયુન ેઘટાડવાના ધ્યેયમાાં 

યોગદાન આપ્યુાં છે.   

 

ચીફ િોય્ઝ એક સમર્પજત અન ેકોપોિેશનના માનનીય સભ્ય છે જેઓને કાઉન્ટઆઉટ િોવેના સેન્તોસ દ્વાિા નોગ્મનટે કિવામાાં આવ્યા હતાાં અને 

જેમને ગ્સટીની સમગ્ર નેતાગીિીનો તેમજ અસાંખ્ય સહકાયજકિોનો ટકેો પ્રાપ્ત હતો - સમાજની અાંદિ તેમ જ િહાિથી જેમાાં પીલ રિજનલ 

પોગ્લસના વડા ગ્નશાન દુિાઇઅપ્પાનો પણ સમાવેશ થાય છે.  

 

સવુાક્યો 

 

"ચીફ િોય્ઝને આ સુયોનય પુિસ્કાિ માટે અગ્ભનાંદન. અમાિી નેતાગીિીના તઓે મૂલ્યવાન સભ્ય છે જે એવી દિેક િાિત માટે સમર્પજત છે જેને 

માટ ેવડા હોવાની ભૂગ્મકા િની છે; તેઓ સમાજના ગ્નમાજતા છે, સલામતીના ગ્હમાયતી છે અને સાથ ેજ એક ગ્વચાિક અને કરૂણા ધિાવતા 

અગ્રણી છે. 2017થી ચીફ િોય્ઝે બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમજજન્સી સર્વજગ્સસને એક અગ્ર ગ્વચાિસિણી ધિાવતી આધુગ્નક ટીમ િનાવી છે જે 

આજે દેખાય છે અન ેઅમે તેમની આવી અગ્વિત પ્રગ્તિદ્ધતા માટ ેતેમન ેવધાવી લઈને તમેનો આભાિ માનીએ છીએ." 



 

 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"ચીફ િોય્ઝ થોભ્યા ગ્વના પોતાની ફિજ ઉપિવટ જઈન ેનેતૃત્વ પૂરાં પાડ ેછે અન ેજયાિે સમાજને તેમની જરૂિ છે ત્યાિ ેતેમની સેવા કિ ેછે. 

તેઓ અગ્નનશમન સવેાઓમાાં ઇનોવેશન લાવતા અગ્રણી છે અને એવી ટીમ ગ્નમાજણ કિવા સમર્પજત છે જે સમાવેગ્શત, જોડાયેલી અને સધુાિક 

ગ્વચાિસિણી ધિાવતી હોય. તેઓ એક સાચા આગેવાન તિીકેની છાપ ત્યાિ ેઊભિી આવે છે જયાિે તઓે બ્રૅમ્પટનની ટીમ અને તમેના સહ 

કગ્મશ્નિો અન ેસમાજ સાથ ેસહયોગી અગ્ભગમ અપનાવે છે." 

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનલ કાઉગ્ન્સલિ , વૉડજ 1અન ે5; પ્રમુખ, કમ્યગુ્નટી સર્વજગ્સસ, ગ્સટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમખુ 

 

"ચીફ િોય્ઝ એક અનુકિણીય નેતા છે જે અમાિા સહાંમત, ગ્વશ્વાસ, કરણા અન ેઅખાંરડતતાના કોપોિટે મૂલ્યોને મૂર્તજમાંત કિ ેછે. તઓે આધુગ્નક 

ગ્વચાિસિણી ધિાવે છે અને સમસ્ત બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમજજન્સી સર્વજગ્સસની ટીમન ેઉદ્યોગના અગ્રણી હોવાનુાં તમેજ સમાજના જવાિદાિ 

સભ્યો હોવાનુાં પુિવાિ કયંુ છે. ચીફ તમને અગ્ભનાંદન!" 

- ડેગ્વડ િારિક, ચીફ એડગ્મગ્નસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), ગ્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"ચીફ િોય્ઝ પોતાની ફિજને હાંમશેા અગ્નનશમનદલના વડાની ભૂગ્મકા કિત ાં પણ અગ્ર િાખી છે. COVID-19ના આગમન પછી તમેણ ે

પોતાની ભૂગ્મકાને સહ્રદયતાથી સ્વીકાિી અને એક ઉત્કૃષ્ટ અન ેમજિતૂ આગવેાન તિીક ેઉભિી આવ્યા જેમનુાં ધ્યાન સમાજની સુિક્ષા અને 

સુખાકાિી પિ કેગ્ન્િત હતુાં. હુાં તેઓના ઇમજજન્સી સેવાઓના સાથીઓ સાથનેા સહયોગની કદિ કરાં છુાં જેમાાં સામેલ છે પીલ રિજનલ પોગ્લસ. 

આ સન્માન માટ ેવધુ લાયક કોણ હોઇ શક.ે" 

- ગ્નશાન દુિાઇઅપ્પા, ચીફ, પીલ રિજનલ પોગ્લસ 

 

"2021 ફાયિ ચીફ ઓફ ધ યિ કાિરકદી અને સાંયુક્ત ગ્વભાગો (Career and Composite Departments) તિીક ેચીફ િોય્ઝની ગ્નયુગ્ક્ત 

માટ ેઅમન ેગવજની લાગણી થાય છે. અગ્નનશમનના વડાની ભૂગ્મકામાાં વ્યગ્ક્તગત અન ેવ્યવસાગ્યક ઉત્કષૃ્ટતાના ઉચ્ચતમ ધોિણોની આવશ્યકતા 

તો હોય જ છે. જોકે, ફાયિ ચીફ ઓફ દ યિ પુિસ્કાિ માટ ેઅમે એવી લાક્ષગ્ણકતાઓની શોધ કિીએ છીએ જે આવા ઉચ્ચતમ ધોિણોથી પણ 

પિ હોય. અન ેઆવી ઉત્કૃષ્ટતાન ેવધાવી લેવાથી અમને િધાાંન ેએક ઉજજવળ ભગ્વષ્યની પ્રેિણા મળે છે જે વધુ સાિી સાંભાવનાઓથી ભિલુેાં 

હોય, આ જ કાયજ ચીફ િોય્ઝ કિી િહ્યા છે. ચીફ િોય્ઝ, બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમજજન્સી સર્વજગ્સસ અન ેગ્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટનને અગ્ભનાંદન. અમે 

આપ સહુ આગળ નતમસ્તક છીએ." 

- ચીફ જૉહ્ન મરકની, પ્રમુખ કૅનેરડયન અસોગ્સએશન ઓફ ફાયિ ચીફ્સ, વ્હીસલિ ફાયિ ચીફ 

 

"અસોગ્સએશન ઓફ ફાયિ ચીફ્સ (CAFC) અન ેફાયિ ઉન્ડિિાઇટસજ સવે ઓફ કનૅેડા દ્વાિા ફાયિ ચીફ ઓફ દ યિ તિીક ેપુિસ્કૃત થવુાં તે માિ ે

માટ ેમોટુાં સન્માન છે. આ ભૂગ્મકામાાં માિી સફળતા સમગ્રતયા બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમજજન્સી સર્વજગ્સસની ટીમના સમથજન અને સફળતાને 

કાિણે છે. સહયોગથી આપણે શુાં હાાંસલ કિી શકીએ છીએ તનેો મન ેગૌિવ છે અને બ્રૅમ્પટન, આપણી અગ્નનશમન સવેા અન ેઆવા જોિદાિ 

સમાજન ેસવેા આપવી તે મારાં સૌભાનય છે." 

- ગ્િલ િોય્ઝ, ચીફ, બ્રમૅ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમજજન્સી સર્વજગ્સસ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી ગ્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદજ છે 

લોકો. અમન ેઊજાજ મળ ેછે અમાિા ગ્વગ્વધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષજણનુાં કેન્િ છીએ અને અમે તકગ્નકી અન ેપયાજવિણીય નગ્વનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ગ્નિોગી શહેિના ગ્વકાસ માટે છે જે સુિગ્ક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 
ગ્મરડયા સાંપકજ : 

પ્રભજોત કૈન્થ 

કોઓર્ડજનેટિ, ગ્મરડયા એન્ડ કમ્યુગ્નટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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