
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 

ஃபயர் மாஸ்டர் ப்ளான் எனும் திட்டம் பன்முகம் வகாண்ட மற்றும் ெளர்ந்து ெரும் 

நமது சமுதாயத்தின் ததவெகவள நிவைதெற்றுகிைது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வசப்டம்பர் 16, 2020) – இன்வைய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்சி 

நிர்ொகமானது  ப்ராம்ப்ட்டன் தீத்தடுப்பு மற்றும் அெசரகால தசவெ  (BFES) 2021-2025 களுக்கான 

ஃபயர் மாஸ்டர் ப்ளான்[ Brampton Fire and Emergency Services (BFES) 2021-2025 Fire Master Plan], 

எனும் திட்டத்திற்கு ஏகமனதாக ஒப்புதல் அளித்தது; இதில், இப்தபாதும், எதிர்காலத்திற்குமான, 

தீத்தடுப்பு தசவெகள் திைம்படவும்  வதாடர்ந்தும் இருப்பவத உறுதி வசய்ெதற்கான 32 பாிந்துவரகள் 

உள்ளன. BFES ஃபயர் மாஸ்டர் ப்ளான் ஆனது  நகரசவபயின் ொழ்நாள் காலமாகிய 2018 – 2022 இன் 

வசய்ய தெண்டிய முன்னுாிவம வகாண்ட ெிஷயங்கவள அவடய தனது பங்கிவன ஆற்றுகிைது. 

கனடா நாட்டின்  தெகமாக ெளர்ந்து ெரும் இரண்டாெது நகரமாக இருக்கின்ை, ப்ராம்ப்டன் நகருக்வகன, 

தனிப்பட்ட ததவெகள் உள்ளன. BFES ஃபயர் மாஸ்டர் ப்ளான் எனும் திட்டத்தின் ெளர்ச்சியனது 

உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் பங்குதாரர்களால்  வதாிெிக்கப்பட்டது; இெர்களில் 2,000 க்கும் தமற்பட்ட 

ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புொசிகள், 200 க்கும் தமற்பட்ட முன்ொிவச ஊழியர்கள்,  நகாின் பல துவைகள் 

மற்றும் BFES நிர்ொக குழு உள்ளிட்டெர்கள் அடங்குெர். கூடுதலாக, சமூக இடர்கவளப் பற்ைிய ஒரு 

ெிாிொன மதிப்பீடு, புதுப்பிக்கப்பட்ட தீத்தடுப்பு நிவலய அவமெிடம் பற்ைிய ஆய்வு மற்றும் பல்தெறு 

சட்ட ெடிவுகள் ஆகியவெ BFES ஃபயர் மாஸ்டர் திட்டத்தில் தாக்கம் வகாண்டுள்ளன. 

இந்த BFES ஃபயர் மாஸ்டர் திட்டமானது அவனத்தும் அடங்கிய இந்த மூன்று ெிஷயங்களால் 

ெழிநடத்தப்படுகிைது: பாதுகாப்பு, வெற்ைியவடதல் மற்றும் நிவலத்த தன்வம வகாண்டிருத்தல். 

பாிந்துவரகள் மற்றும் அதனுடன் வதாடர்புவடய முவனப்புக்களுக்கான கட்டுக்தகாப்பிவன இந்த 

கருப்வபாருள்கள் ெழங்குகின்ைன; அவெ கெனம் அளிக்கப்படதெண்டிய ஒன்பது பகுதிகளாக 

ஒழுங்கவமக்கப்பட்டுள்ளன: அெசரகால வசெிசாய்ப்பு; தீத்தடுப்பு மற்றும் அதுபற்ைிய கல்ெி; 

அெசரநிவல தமலாண்வம; சமூக பாதுகாப்பு; சமபங்கு மற்றும் உள்தசர்ப்பு; வதாழில்நுட்ப 

புதுவமபவடப்பு; அதிகாரம் வபற்ை வதாழிலாளர்கள்; நல்லாட்சி; மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிவலத்து நிற்கும் 

தன்வம. 

திட்டத்தின் முக்கிய நடெடிக்வககள் பின்ெருமாறு: 

• நகரத்தின் ெளர்ச்சி தெகத்துடன் ஒருமித்து நவடதபாட, அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் மூன்று புதிய 

தீயவைப்பு நிவலயங்கவள நிர்மாைித்தல்; 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBeHv8UlzY20RCggxdg9KCTGO4SrTydrobAbpi7O6Q62eFXk6J2IaP1Xr09esRWgDPpjsIOh7Qr703E16oKuCH-2BILhb_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqpIikWQAXqKFLZIvQ4yjQIDfBzW4RAIv43LlojMpeWoizCfFX5zsp7DhWZ8rhQI1FZef-2FMH8sEmwz31zGox-2FpCxt34AmLMRtxu9d9UCUbFfIH6e-2F6qBBJdC7ADyrR0en9r1BHdw6QZkhFbGPkUP8Iz-2F38Wa4u5bQpOCn4QsC-2BAcqkUNCUnpT0HoTbIv6meYZ8gTU8szJsW-2BM2Kr-2FLzD2-2BZGH-2FrRlmNpCGPWdXkX2IcPUPc0mRLgE0XhtSx-2F7gPcgs-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C6a748da3dd804efcad0208d85a84ecbc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637358874238563230&sdata=BkvMl%2BgRv1ts5CNSZoKgl9g95P5SZ0bCMb3y%2FN8ZnUo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBeHv8UlzY20RCggxdg9KCTGO4SrTydrobAbpi7O6Q62eFXk6J2IaP1Xr09esRWgDPpjsIOh7Qr703E16oKuCH-2BILhb_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqpIikWQAXqKFLZIvQ4yjQIDfBzW4RAIv43LlojMpeWoizCfFX5zsp7DhWZ8rhQI1FZef-2FMH8sEmwz31zGox-2FpCxt34AmLMRtxu9d9UCUbFfIH6e-2F6qBBJdC7ADyrR0en9r1BHdw6QZkhFbGPkUP8Iz-2F38Wa4u5bQpOCn4QsC-2BAcqkUNCUnpT0HoTbIv6meYZ8gTU8szJsW-2BM2Kr-2FLzD2-2BZGH-2FrRlmNpCGPWdXkX2IcPUPc0mRLgE0XhtSx-2F7gPcgs-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C6a748da3dd804efcad0208d85a84ecbc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637358874238563230&sdata=BkvMl%2BgRv1ts5CNSZoKgl9g95P5SZ0bCMb3y%2FN8ZnUo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBeHv8UlzY20RCggxdg9KCTGO4SrTydrobAbpi7O6Q62eFXk6J2IaP1Xr09esRWgDPpjsIOh7Qr703E16oKuCH-2BILhb_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqpIikWQAXqKFLZIvQ4yjQIDfBzW4RAIv43LlojMpeWoizCfFX5zsp7DhWZ8rhQI1FZef-2FMH8sEmwz31zGox-2FpCxt34AmLMRtxu9d9UCUbFfIH6e-2F6qBBJdC7ADyrR0en9r1BHdw6QZkhFbGPkUP8Iz-2F38Wa4u5bQpOCn4QsC-2BAcqkUNCUnpT0HoTbIv6meYZ8gTU8szJsW-2BM2Kr-2FLzD2-2BZGH-2FrRlmNpCGPWdXkX2IcPUPc0mRLgE0XhtSx-2F7gPcgs-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C6a748da3dd804efcad0208d85a84ecbc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637358874238563230&sdata=BkvMl%2BgRv1ts5CNSZoKgl9g95P5SZ0bCMb3y%2FN8ZnUo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiDrCsoVMEMWyxUy19D26mc1W7Wpi-2Bvaj25Ga4-2BBR5z-2FODzurcl7tbWsCUYfn-2BvMYPSheRcTYvi7u2GSO5msz2FuA_iE_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqpIikWQAXqKFLZIvQ4yjQIDfBzW4RAIv43LlojMpeWoizCfFX5zsp7DhWZ8rhQI1FZef-2FMH8sEmwz31zGox-2FpCxt34AmLMRtxu9d9UCUbFfJMvQG4v7GnSPKJPZRXY6YswebBnJckc6ENT-2BRcH7R4k8hwq4RTPt6dIyEeW25sc2cBClW41QcbAYVszBjO1VC-2FD0OL7pq5pbv-2FSca-2BbtM8UuJKuKf9xuVIu691ayoN7js3xtEdRzJNC38EncZeQN8E-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C6a748da3dd804efcad0208d85a84ecbc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637358874238563230&sdata=N2QWv1ou%2B1F%2FFzDf590i9ZRpSXLTm793LBs98G47zac%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiDrCsoVMEMWyxUy19D26mc1W7Wpi-2Bvaj25Ga4-2BBR5z-2FODzurcl7tbWsCUYfn-2BvMYPSheRcTYvi7u2GSO5msz2FuA_iE_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqpIikWQAXqKFLZIvQ4yjQIDfBzW4RAIv43LlojMpeWoizCfFX5zsp7DhWZ8rhQI1FZef-2FMH8sEmwz31zGox-2FpCxt34AmLMRtxu9d9UCUbFfJMvQG4v7GnSPKJPZRXY6YswebBnJckc6ENT-2BRcH7R4k8hwq4RTPt6dIyEeW25sc2cBClW41QcbAYVszBjO1VC-2FD0OL7pq5pbv-2FSca-2BbtM8UuJKuKf9xuVIu691ayoN7js3xtEdRzJNC38EncZeQN8E-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C6a748da3dd804efcad0208d85a84ecbc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637358874238563230&sdata=N2QWv1ou%2B1F%2FFzDf590i9ZRpSXLTm793LBs98G47zac%3D&reserved=0


 

 

• அதிக ஆபத்துள்ள வதாழிற்சாவலகள் இருக்கும் அவமெிடங்களில் இைக்கமான கலாச்சாரத்வத 

உருொக்க அதிகஉயரம் வகாண்ட, மற்றும் தாழ்ந்த உயரம் வகாண்ட வதாழில்சார் 

அவமெிடங்களுக்வகன  இப்தபாதிருக்கும் ெழக்கமான ஆய்வு திட்டத்வத தமம்படுத்துதல்; 

• எங்கு தீ ஏற்படக்கூடும் என்று கைிப்பதற்காக, புதிய இயந்திரங்கவள கற்றுக்வகாள்ளுெதில் 

சற்று திைன் கூட்டுதல் மற்றும் வசயற்வக நுண்ைைிவு வதாழில்நுட்பத்வத உபதயாகித்தல்;  

இதனால் தீ ெிபத்து ஏற்படுெதற்கான சாத்தியக்கூறுகவளயும்  தீயின் அளவெயும் குவைக்க 

சாதமான வசயல்திைன் மிக்க தசாதவன ஆய்வுகவளச் வசய்துவகாள்ள முடியும்; 

• சமுதாயத்திற்கு  வசய்யப்படும் தசவெ வெளியில் வதாிெதற்கு, துவையின் பன்முகத்தன்வம, 

சமத்துெம் மற்றும் அவனத்வதயும் உள்ளடக்கும் முயற்சிகவள தமம்படுத்துதல்; இதற்காக 

புதுவமயான ெிதத்தில் ஆட்தசர்ப்பு உபாயங்கவள வசயல்படுத்துெதில் ெலுொன கெனம் 

வசலுத்த தெண்டும். 

BFES ஃபயர் மாஸ்டர் திட்டமானது காலப்தபாக்கில் பாிைாம ெளர்ச்சி வபறும்;  இதனால் மிக உயர்ந்த 

அளெிலான தீத்தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு தசவெகள் ெழங்குெவத உறுதி வசய்ய முடியும். BFES ஃபயர் 

மாஸ்டர் திட்டத்வத முழுவமயாகப் படிக்க, www.bramptonfire.com  எனும் ெவலத்தளத்திற்கு வசல்லவும். 

அைிஞர் கூற்றுக்கள்  

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஃபயர் அண்ட் எமர்வென்சி சர்வீசஸ் ஆனது, ஒரு முன்னைிொய்ந்த, புதுவமயான 

தீயவைப்பு தசவெயாகும், தமலும் இப்தபாதும் மற்றும் எதிர்காலத்திலும், ெளர்ந்து ெருகின்ைதும் 

அற்புதமானதுமான பன்முகத் தன்வம வகாண்ட நகரத்தின் தனித்துெமான ததவெகளுக்கு BFES ஃபயர் 

மாஸ்டர் திட்டம் ஆதரவு தருகிைது. BFES ஃபயர் மாஸ்டர் திட்டம் உருொெதன் தபாில், ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரமானது, நன்கு ஆளுவம வசய்யப்படும் ஒரு நகரமாக ெிளங்குெவத உறுதிவசய்ெதுடன், அெசரநிவல 

தமலாண்வம மற்றும் வசெிசாய்ப்பில் சிைந்து ெிளங்கச் வசய்ெவத நமது அைி உறுதி வசய்ய  முடியும். ” 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகவர  ஆதராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான சமூகமாக மாற்றுெதில் நமது 

ப்ராம்ப்ட்டன் தீத்தடுப்பு மற்றும் அெசர தசவெகளுக்கான குழு முக்கிய பங்கு ெகிக்கிைது. இன்வைக்கும் 

எதிர்காலத்திலும் நமது குடியிருப்புொசிகவளப் பாதுகாப்பாக வெத்திருப்பதற்கான நன்கு 

திட்டமிடப்பட்ட அணுகுமுவைவய BFES ஃபயர் மாஸ்டர் திட்டம் உறுதி வசய்கிைது. ” 

- வராவீனா சாண்ட்தடாஸ்,  பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தவலவமப்வபாறுப்பு, சமுதாய 

தசவெகள் அவமப்பு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ பரெலான தன்வம வகாண்ட நமது  நகரம் ெளர்ச்சி அவடயும் தபாதத, எதிர்காலத்திற்கும் நாம் தயாராக 

இருக்கிதைாம் என்பவத உறுதிப்படுத்த நமது குழு வதாடர்ந்து மதிப்பாய்வு வசய்தபடிதய இருக்க 

தெண்டும். அந்த பயைத்தில் நமது BFES ஃபயர் மாஸ்டர் திட்டம்  நமக்கு ெழிகாட்டும். அவனத்தும் 

உள்ளடக்கிய இந்த திட்டத்தில் வசய்யப்படும் பைிகவளப் பற்ைி நான் வபருமிதம் வகாள்கிதைன்; நாம் 

http://www.bramptonfire.com/


 

 

தசவெ அளிக்கின்ை பன்முகத்தன்வம வகாண்ட  சமூகத்திவனப் பிரதிபலிக்கும் ெவகயிலான ஒரு 

குழுவெ உருொக்குெதில்  ஈடுபடுகின்ை முதல் தீயவைப்பு தசவெகள் அவமப்பில்  ஒருெராக இருப்பதில்  

நான் வபருமிதம் வகாள்கிதைன். ” 

- பில் தபாவயஸ், தீத்தடுப்பு தவலெர், ப்ராம்ப்ட்டன் தீத்தடுப்பு மற்றும் அெசரகால தசவெகள் அவமப்பு 

“தசவெ அளிப்பதில்  நாங்கள் எப்தபாதுதம சிைந்து ெிளங்க முயற்சிக்கிதைாம். நமது நகரம் ெிவரந்து 

ெளர்ந்துவகாண்டிருக்கும்தபாதத, ப்ராம்ப்ட்டனில் ெசிப்பெர்கள், தெவல வசய்பெர்கள், மாைெர்கள்  

மற்றும் ெிவளயாட்டு வீரர்களுக்கு, முற்தபாக்கான தீத்தடுப்பு மற்றும் அெசர தசவெகவள ெழங்குெதன் 

மூலம், இந்த ெளர்ச்சிக்கு ஆதரவு வகாடுக்க நாங்கள் தயாராக உள்தளாம் என்பவத BFES ஃபயர் 

மாஸ்டர் திட்டம் உறுதி வசய்கிைது. ” 

- தடெிட் தபர்ாிக், தவலவம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிவரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கவளயும் 70,000 

ெைிக அவமப்புக்கவளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கவள மனத்தில் வெத்தத 

வசய்கின்தைாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்ைனர், முதலீட்வட நாங்கள் ஈர்க்கிதைாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுவமப் பவடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதைாம். பாதுகாப்பான, நிவலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்ைிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகவரக் 

கட்டவமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாவதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதைாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

எங்களுடன் இவையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.. 

 

ஊடக வதாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிவைப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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