
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਫਾਇਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਵੰਨ-ਸਵੰੁਨੇ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਰਦੰਦਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (16 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2020) – ਅੱਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸਰਰਵਰਸਜ (ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ.) 2021-2025 ਫਾਇਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Brampton Fire and Emergency Services (BFES) 2021-

2025 Fire Master Plan) ਨ ੰ  ਸਰਬ੍ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ ਰੀ ਰਦੱਤੀ। ਇਸ ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਖਆ ਦੀਆਂ 
ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ 32 ਰਸਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਫਾਇਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (BFES Fire 

Master Plan), 2018-2022 ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਰਪਰਓਰਟੀਜ (2018 – 2022 Term of Council Priorities) ਦੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਰਵੱਚ 

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਦ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਬ੍ੇਜੋੜ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਫਾਇਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰਵਕਾਸ 

ਬ੍ਾਰੇ, 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਨਵਾਸੀਆਂ, 200 ਤੱਕ ਦੇ ਫਰੰ ਟ-ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ਼, ਰਸਟੀ ਦ ੇਕਈ ਰਵਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਸਮੇਤ, 

ਅੰਦਰ ਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਾਹਰਲੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਬੰ੍ਧੀ ਰਵਆਪਕ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ 
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਅਰਧਐਨ ਅਤੇ ਕਨ ੰ ਨ ਦ ੇਕਈ ਤੱਥਾਂ ਨੇ, ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਫਾਇਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਰਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਫਾਇਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ, ਰਤੰਨ ਬ੍ੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਰਵਰਸ਼ਆਂ: ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਫਲ ਅਤੇ ਸਰਥਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਸ਼ੇ, ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਨੌ 

ਖੇਤਰਾਂ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ; ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਖਆ ਅਤੇ ਰਸੱਰਖਆ; ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ; ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਰਖਆ; ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ; 

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ; ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਬ੍ਲ; ਚੰਗਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ; ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਰਥਰਤਾ ਰਵੱਚ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਰਤੰਨ ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਰਸਟੀ ਦ ੇਵਾਧੇ ਨ ੰ  ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ; 

• ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦਾ ਸੱਰਭਆਚਾਰ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਹੁਤ ਰਜਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ, ਘੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ 
ਚੋਣਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਨਯਰਮਤ ਜਾਂਚ ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ; 

• ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਰਕੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਰਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਰਫਰਸ਼ਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 

ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਰਰਮਾਣ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਤ ਵੱਧ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਜਾਂਚਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ; 

• ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤ ੇਰਬ੍ਹਤਰ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਤੇ ਚੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਰਧਆਨ ਦ ੇਕੇ, ਰਵਭਾਗ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣਾ। 

ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਖਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਡਲੀਵਰੀ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤ,ੇ ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਫਾਇਰ 

ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਰਵਕਰਸਤ ਹੰੁਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ ਰਾ ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਫਾਇਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਪੜਹਨ ਲਈ, www.bramptonfire.com ਤ ੇਜਾਓ।    
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ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ ਇੱਕ ਪਰਮੱੁਖ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਫਾਇਰ ਸਰਰਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਫਾਇਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਸਾਡੇ 
ਵਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰ ਪ ਨਾਲ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਵੱਖ ਦੀਆਂ ਬ੍ੇਜੋੜ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. 

ਫਾਇਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦ ੇਰਵਕਾਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ-ਤਰਹਾਂ ਸੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਰਵੱਚ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ ਟੀਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮੱੁਖ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੀ 
ਹੈ। ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਫਾਇਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਸਾਡੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ 
ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱ੍ਧ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਜਵੇਂ-ਰਜਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਰਸਟੀ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਭਰਵੱਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਫਾਇਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤ ੇਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। 
ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਰਵਆਪਕ ਪਲਾਨ ਤ ੇਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਨ ੰ  ਖਾਸ ਕਰਕ,ੇ ਅਰਜਹੀ ਟੀਮ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਲਈ ਪਰਹਲੀ 
ਫਾਇਰ ਸਰਰਵਰਸਜ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਪਰਤੀ ਰਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੈ।” 

- ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਇਸ (Bill Boyes), ਫਾਇਰ ਚੀਫ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ 

“ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਰਵੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਫਾਇਰ 

ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪੜਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਰਲਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫਾਇਰ ਐਡਂ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕ,ੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨ ੰ  ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹਾਂ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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