
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

ફાયર માસ્ટર પ્લાન વવૈવધ્યસભર અન ેવવૃધિગત સમદુાયની જરૂરરયાતોન ેસબંોિ ેછે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (સપ્ટેમ્બર 16, 2020) – આજે, બ્રેમ્પટન સીટી કાઉવન્સલ ેસવાાનમુતે બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વાસીસ 

(BFES) 2021-2025 ફાયર માસ્ટર પ્લાન મજૂંર કયો, જેમાં 32 ભલામણો સમાવેલી છે જે બ્રમે્પટનમા ંહમણાં અન ેભવવષ્યમા ંસતત 

અસરકારક અને કાયાક્ષમ અવનન સરંક્ષણ સેવાઓની ખાતરી કરાવ ેછે. BFES ફાયર માસ્ટર પ્લાન 2018 – 2022 સમયગાળા માટ ે

કાઉવન્સલની અગ્રતાઓની ઉપલવધિમાં ફાળો આપે છે. 

કેનેડાના બીજા નંબર ેસૌથી ઝડપથી વૃવધિ પામી રહેલા શહેર તરીક,ે બ્રેમ્પટનની જરૂરરયાતો અજોડ છે. BFES ફાયર માસ્ટર પ્લાનનો વવકાસ 

2,000 થી વિાર ેબ્રેમ્પટનવાસીઓ, 200 ઉપરાંત આગવી હરોળના કમાચારીઓ (ફ્રન્ટ-લાઇન સ્ટાફ), બહુવવિ સીટી વવભાગો અન ેBFES 

ની મેનજેમેન્ટ ટીમ સવહતના આતંરરક અને બાહ્ય વહતિારકો ધવારા માવહતગાર કરવામાં આવ્યો હતો. વિુમા,ં વ્યાપક સામદુાવયક જોખમ 

મૂલયાંકન, સ્ટેશનના સ્થળનો અદ્યતન અભ્યાસ અને વવવવિ કાયદાકીય માવહતીથી BFES ફાયર માસ્ટર પ્લાન પર પ્રભાવ પડ્યો હતો. 

આ BFES ફાયર માસ્ટર પ્લાનન ેત્રણ વવષયોના સમૂહથી માગાદશાન મળે છે: સરુવક્ષત, સફળ, અન ેટકાઉ. આ વવષયો ભલામણો અન ે

સંકળાયેલી પહેલો માટેનુ ંમાળખુ ંપૂરં પાડ ેછે જેમાં પહેલો ધ્યાન આપવા જેવા નવ ક્ષતે્રોમા ંગોઠવેલી હોય છે: કટોકટીમાં પ્રવતભાવ; આગ 

રોકથામ અને વશક્ષણ; કટોકટીમાં સંચાલન; સામદુાવયક સુરક્ષા; વનષ્પક્ષતા અને સમાવેશ; ટેકનોલોજીલક્ષી શોિ; સશક્ત કમાચારીઓ; સશુાસન; 

અન ેપયાાવરણલક્ષી વસ્થરતા. 

પ્લાનની મુખ્ય કામગીરીઓમાં આ મદુ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે: 

• શહેરના વવકાસની ગવતને અનુરૂપ રહેવા આગામી દસ વષોમાં ત્રણ નવા ફાયર સ્ટેશન્સનુ ંવનમાાણ કરવું; 

• ઉચ્ચતર-જોખમ િરાવતા ભોગવટાઓ માટે અનપુાલન કરવાની સભ્યતા ઊભી કરવા હાઇ-રાઇઝ, લો-રાઇઝ અન ેપસંદગીના 

ઔદ્યોવગક ભોગવટાઓ માટ ેવિાર ેસારા વનયવમત વનરીક્ષણ કાયાક્રમનો અમલ કરવો; 

• આગ લાગવાની સૌથી વિાર ેશક્યતાની િારણા બાંિવા નવી મશીન લર્નિંગ અન ેઆર્ટારફવસયલ ઇન્ટેવલજન્સ ટેકનોલોજીનો લાભ 

લેવો જેથી કરીન ેઆગ લાગવાની શક્યતા અને તેનુ ંપ્રમાણ ઘટાડવા પહેલેથી સરક્રય બનીન ેલક્ષયાંરકત વનરીક્ષણો કરી શકાય છે; 

• ભરતીની નવીન યુવક્તઓના અમલમાં આવરી લવેાતો સમુદાય વિારે સારી રીતે પ્રવતબબંવબત થાય ત ેમાટે અસરકારક રીતે ધ્યાન 

આપીને રડપાટામેન્ટની વવવવિતા, વનષ્પક્ષતા અન ેસમાવેશ પ્રયત્નો વિારે સારી રીતે કરવા. 

આગ સામ ેઉચ્ચ સ્તરીય સંરક્ષણ સેવાઓ આપવાનું શક્ય બનાવવાની ખાતરી કરવા BFES ફાયર માસ્ટર પ્લાનમા ંસમય જતા વવકાસ થશે. 

સંપૂણા BFES ફાયર માસ્ટર પ્લાન વાંચવા વેબસાઇટ જુઓ, www.bramptonfire.com. 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ):  

“બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વાસીસ એક અગ્રણી, નવીન ફાયર સર્વાસ છે, અને BFES ફાયર માસ્ટર પ્લાન આપણાં વૃવધિગત અન ે

આશ્ચયાજનક રીતે વૈવવધ્યસભર શહેરની અજોડ જરૂરરયાતોન ેહમણા ંઅને ભવવષ્યમા ંટેકો આપે છે. BFES ફાયર માસ્ટર પ્લાનનો વવકાસ 

થવાથી, આપણી ટીમ એ ખાતરી કરાવવાનુ ંચાલુ રાખી શક ેછે કે બ્રમે્પટન એક સુસંચાવલત (વેલ-રન) શહેર રહે અને પ્લાનથી કટોકટીમા ં

વ્યવસ્થાપન અન ેપ્રવતભાવ આપવામા ંશે્રષ્ઠ પરરણામો મળી રહે.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBeHv8UlzY20RCggxdg9KCTGO4SrTydrobAbpi7O6Q62eFXk6J2IaP1Xr09esRWgDPpjsIOh7Qr703E16oKuCH-2BILhb_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBeHv8UlzY20RCggxdg9KCTGO4SrTydrobAbpi7O6Q62eFXk6J2IaP1Xr09esRWgDPpjsIOh7Qr703E16oKuCH-2BILhb_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiDrCsoVMEMWyxUy19D26mc1W7Wpi-2Bvaj25Ga4-2BBR5z-2FODzurcl7tbWsCUYfn-2BvMYPSheRcTYvi7u2GSO5msz2FuA_iE_owvKMk-2Bv0MXNN
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiDrCsoVMEMWyxUy19D26mc1W7Wpi-2Bvaj25Ga4-2BBR5z-2FODzurcl7tbWsCUYfn-2BvMYPSheRcTYvi7u2GSO5msz2FuA_iE_owvKMk-2Bv0MXNN
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptonfire.com/&data=02%7C01%7Cmonika.duggal@brampton.ca%7C6a748da3dd804efcad0208d85a84ecbc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637358874238573220&sdata=LfetZyFJK1QtUZ5eXbD4K6Rg9PmL/AP+o2N


 

 

“આપણી બ્રમે્પટન ફાયર અન ેઇમરજન્સી સવેાઓ આપતી ટીમ બ્રેમ્પટનન ેઆરોનયપ્રદ અને સુરવક્ષત સમુદાય બનાવવામાં મહત્વની ભૂવમકા 

ભજવ ેછે. BFES ફાયર માસ્ટર પ્લાન ખાતરી કરાવ ેછે કે આપણાં રહેવાસીઓન ેઆજે અન ેભવવષ્યમાં સુરવક્ષત રાખવા આપણે સુઆયોજીત 

અવભગમ અપનાવીએ છીએ.” 

- રૉવેના સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેવશક કાઉવન્સલર,વૉડ્સા 1 અન ે5; પ્રમુખ, કમ્યુવનટી સર્વાસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“આપણં વૈવવધ્યસભર શહેર વૃવધિ પામી રહ્યું છે ત્યાર,ે આપણ ેભવવષ્ય માટે તૈયાર હોવાની ખાતરી કરવા અમારી ટીમે સતત મૂલયાંકન કરતા 

રહેવાની અન ેવવકવસત થવાની જરૂર પણ છે. અમારો BFES ફાયર માસ્ટર પ્લાન અમન ેતે કાયામા ંમાગાદશાન આપશ.ે મને આ વ્યાપક યોજના 

માટ ેકરેલા કામ પર ગૌરવ છે, અન ેમને ખાસ કરીને અમ ેસવેા આપીએ છીએ તેવા વૈવવધ્યસભર સમુદાયને વિાર ેપ્રવતબબંવબત કરતી એક ટીમ 

બનાવવા કામ કરવાની પહેલી ફાયર સર્વાસીસમાનંી એક હોવાનુ ંગૌરવ છે.” 

- વબલ બોય્સ (Bill Boyes), ફાયર ચીફ, બ્રેમ્પટન ફાયર અને ઇમરજન્સી સવેાઓ 

“અમ ેસવેા આપવામા ંશે્રષ્ઠતા હાંસલ કરવા હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહીએ છીએ. આપણં શહેર ઝડપથી વૃવધિ પામી રહ્યુ ંછે ત્યારે, BFES ફાયર 

માસ્ટર પ્લાન ખાતરી કરાવે છે ક ેઅમ ેબ્રેમ્પટનમા ંરહેતા, કામ કરતા, અભ્યાસ કરતા અન ેરમતો રમતા લોકોન ેપ્રગવતશીલ ફાયર અન ે

ઇમરજન્સી સેવાઓ આપીને શહેરની આ વૃવધિને સહાયરૂપ થવા તૈયાર છીએ.” 

- ડેવવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડવમવનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન  
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ે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, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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