
பாதுகாப்பு 
பாதுகாப்பு கவலைகள 
பற்றி அறிந்து,  
அவற்லற எதிர்் காள்ள 
குடியிருப்புவாசிகளுடன் 
சேரந்்து CSWO பணியாற்றும்.

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர
சமுதாய பாதுகாப்பு நடவடிக்ககத் திட்டம்
2022-2025

2022
• துவகக் நடவடிகல்ககக்ான 

திட்டம்
• தந்திரங்கலள இயகக்ம் 

்ேய்யலவதத்ை்
• சபாகக்ுகள், சிறந்த பழகக் 

வழகக்ங்கள், சிகக்ை்கள், 
மற்றும் வாய்ப்புகள் 
பற்றிய ேந்தரப்்ப சூழ்நிலை 
ரீதியான விழிப்புணரல்வ 
சபணுதை்

2023
• தந்திரங்கலள 

அவ்வப்சபாது சேரப்்பிதத்ை்
• சபாகக்ுகள், சிறந்த பழகக் 

வழகக்ங்கள், சிகக்ை்கள், 
மற்றும் வாய்ப்புகள் 
பற்றிய ேந்தரப்்ப சூழ்நிலை 
ரீதியான விழிப்புணரல்வ 
சபணுதை்

2024
• தந்திரங்கலள 

அவ்வப்சபாது சேரப்்பிதத்ை்
• சபாகக்ுகள், சிறந்த பழகக் 

வழகக்ங்கள், சிகக்ை்கள், 
மற்றும் வாய்ப்புகள் 
பற்றிய ேந்தரப்்ப சூழ்நிலை 
ரீதியான விழிப்புணரல்வ 
சபணுதை்

2025
• தந்திரங்கலள 

அவ்வப்சபாது சேரப்்பிதத்ை்
• பரிசீைலன ்ேய்தை் 

மதிப்பாய்வு ்ேய்தை்
• சபாகக்ுகள், சிறந்த பழகக் 

வழகக்ங்கள், சிகக்ை்கள், 
மற்றும் வாய்ப்புகள் 
பற்றிய ேந்தரப்்ப சூழ்நிலை 
ரீதியான விழிப்புணரல்வ 
சபணுதை்

விழிப்புணரவ்ு 
ேமுதாயத ்தகவை் 
மற்றும் ஆதாரவளங்கள் 
எலவ என்பது பற்றிய 
விழிப்புணரல்வ உண்டாகக் 
CSWO பணியாற்றும்.

அதிகாரமளித்தல்  
குடியிருப்பு வாசிகள் தங்கள் 
அண்லட அயலிை் உள்ளவரக்ளின் 
பாதுகாப்பு மற்றும் நை வாழ்லவ 
சமம்படுத்துவதற்கான நடவடிகல்க 
எடுப்பதற்கான திறலன 
வளரத்்துக்் காள்ள அவரக்ளுகக்ு 
அதிகாரம் அளிகக்  CSWO பணியாற்றும்.

தந்திரங்கள்
பாதுகாப்பு 

தந்திரம் 2022 2023 2024 2025 

ேமூக பாதுகாப்பு & நை்வாழ்வு 
அலுவைக வருடாந்திர ஆய்வு  X X X 

அகக்ம்பகக்தத்ார ்அரட்லடகக்ான 
வாய்ப்புகள்  X X X 

வீடு மற்றும் ்ோத்து மீதான 
குற்றதத்டுப்பு வழிகாட்டி  X X X 

CPTED தணிகல்க- ேரிபாரப்்பு பட்டியை் 
மற்றும் ்தருகக்ளிை் ஆய்வு உைா   X X 

சிறப்பியை்பாகக்ப்பட்ட பயிற்சி   X X 

தனி நபர ்குப்லப கூளங்கலள 
அகற்றுவதற்கான ேமூக ்ேவிோய்ப்பு X X X X 

பரிந்துலர ்ேய்வதற்கான  மாதிரி 
விரிவாகக்ம்  X X X 

விழிப்புணரவ்ு 

தந்திரம் 2022 2023 2024 2025 

ேமூகப்  பாதுகாப்பு மற்றும் நைவாழ்வு 
அலுவைகதத்ின் ஆன்லைன் இருப்பு X X X X 

ேமூக பாதுகாப்பு & நைவாழ்வு 
அலுவைகதத்ின் ்ேய்திமடை்  X X X 

அகக்ம் பகக்தத்ினர ்பற்றிய ஜிசயாஹப் 
விவரங்கள்  X X X 

ேமூக பாதுகாப்பு மற்றும் நை்வாழ்வு 
அங்கீகார வாரம்   X X 

அகக்ம் பகக்தத்ினர ்ேங்கம் 
அலமப்பதற்கான வழிகாட்டி  X X X 

EMPOWERMENT  

தந்திரம் 2022 2023 2024 2025 

அட்வான்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதி: 
ேமுதாய பாதுகாப்பு பற்றிய உப 
முன்னுரிலமயான விஷயம்

X X X X 

நான்கிை் ஒருபகுதிகக்ான ேமுதாய 
பாதுகாப்பு ஒருங்கிலணப்பாளர் X X X X 

ேமுதாய திட்டப்பணிகலள ்ேயை்பட 
லவகக்ும் விஷயம் X X X X 

அண்லட அயை் சுற்றுப்புறங்கலள 
சபாற்றி வளரக்க்ும் திட்டம் (2022) X X X X 

கவனம் குவிகக்ப்பட்ட அண்லட அயை் 
சுற்றுப்புறங்களின் வளரே்ச்ி மற்றும் 
ஈடுபடுதத்ை்

X X X X 

ேமுதாயம் முழுகக்வுகாக சிறப்பு 
நிகழ்ேச்ிகள் + ்பாதுக ்கை்வி புகட்டை்  X X X 

ேமுதாயம் முழுகக்வுமாக வார இறுதி 
சகசரஜ் விற்பலன   X X 

ேமுதாய பாதுகாப்பு & நைவாழ்வுகக்ான 
அலுவைகதத்ின் நண்பரக்ள்  X X X 

ேமுதாய பாதுகாப்பு & நைவாழ்வுகக்ான 
அலுவைக தன்னாரவ்த்் தாண்டு 
நிகழ்ேச்ிதத்ிட்டம்

  X X 

எங்களுடன் இகணயுங்கள் &  சசயல் திட்டப் பிரதி 
ஒன்கைக் காணுங்கள்: 
www.brampton.ca/communitysafety

ேமுதாயப் பாதுகாப்பு & நைவாழ்வு 
அலுவைகதத்ினாை் வழி நடதத்ப்பட்டு 
இயகக்ம் ்ேய்யலவகக்ப்படுவதற்கான 
தந்திரங்கள் 

ேமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் நை்வாழ்வுகக்ு 
பங்களிகக்ின்ற நகராட்சியின் உள்ளக 
பிரிவுகளாை் வழிநடதத்ப்படுகின்ற 
முன்முயற்சிகள்

21

28

11

16

ப்ராம்ப்ட்டனின் முதை் ேமூக பாதுகாப்பு நடவடிகல்கத ்
திட்டம் என்பது ப்ராம்ப்ட்டன் நகரின் ேமூக பாதுகாப்பு 
மற்றும் நை்வாழ்வு அலுவைகதத்ின் முன்முயற்சியாகும் 
மற்றும் அரசுகளுகக்ிலடசயயான முன்னுரிலம ்காண்ட 
விஷயமாக அலடயாளம் காணப்பட்டது; இது ப்ராம்ப்ட்டன் 
ஒரு ஆசராகக்ியமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகரம் 
என்னும் மூசைாபாயதல்த சநாகக்ி இருப்பலத ஆதரிகக்ும் 
முன்னுரிலமலய ஆதரிகக்ிறது.

ேமூக பாதுகாப்பு மற்றும் நைவாழ்வு அலுவைகமானது, 
அலனத்து துலறகளிலும் இருகக்ின்ற உள்ளக 
கூட்டாளரக்ளுடன் ஒத்துலழகக்ிறது. டவுன் 
ஹாை் கூட்டங்கள்,  குடியிருப்பாளர ்கூட்டங்கள், 
குடிமகக்ள் ஆசைாேலனக ்குழு உதத்ிகக்ான 
அமரவ்ுகள், நகர ேலப சநரக்ாணை்கள், 
ஊழியரக்ள் மற்றும் வளரே்ச்ிப்பணியிை் 
்வளியார ்பங்களிப்பின் ஈடுபாடு, மற்றும் 
1,800+ குடியிருப்பாளரக்ளிடமிருந்து 
தரவுகள் மற்றும் அண்லடப்புறங்கலள 
சபாற்றி காதத்ை் திட்டம் ஆகியவற்றின் 
மூைம் ்தரிவிகக்ப்பட்டுள்ளது

CSWO இனாை் மற்றும்  ்வளியார ்
பாகஸ்தரக்ளினாை் ஆதரவளிகக்ப்பட்டு  
வழிநடதத்ப்படுகின்ற முன்முயற்சிகள் 

ேமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் 
நை்வாழ்வுகக்ாக CSWO கூட்டு 
லவப்சபார ்பட்டியை்கள் மற்றும் 
வலைப்பின்னை் ்காண்ட 
அலமப்புகள்

CSWO சதாகலநநாக்குப் பாரக்வ வாசகம்
அதிகாரம் அளிகக்ப்பட்ட மற்றும் இலணப்பான 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஆகிய இதிை், ஒவ்்வாருவரும் 
பாதுகாப்பாக உணரவ்து, நகருகக்ு ்ோந்தமானவரக்ள், 

மற்றும் தங்களின் சதலவகள் பூரத்த்ியாகிவிட்டன 
என்ற உணரவ்ு ்காள்ளுதை்

CSWO சதாகலநநாக்குப்பாரக்வ சசயல்திட்ட வாசகம்
ேமுதாய கவலைகளுகக்ு முகமன் ்காடுத்து அவற்லற 
்வை்ை பை நிலை பாகஸ்தரக்ளுடன் கூட்டு சேருதை்

CSWO நகாட்பாடுகள்
•  கூட்டு சேருதை் •   அரப்்பணிப்பு
•  பரிவு  •   ேமத்துவம், பரவைான தன்லம  
        & அலனவலரயும் உள் சேரத்த்ை்
•  நிரூபணம் – அடிப்பலடயிைானது

ப்ராம்ப்ட்டனில் சமுதாயப் பாதுகாப்பு மை்றும் 
நலமுடன்  இருத்தல்

•  ஒன்ட்டாரிசயா சபாலீஸ் சேலவகள் ேட்டமானது 
(ஜனவரி 1. 2019 முதை் அமைானது) ேமுதாய 
பாதுகாப்பு மற்றும் நைமுடன் இருதத்லை சுவீகரித்து  
சமம்படுதத் நகராட்சிகலளப் பணிகக்ிறது

•  ேமுதாயப் பாதுகாப்பு & நைவாழ்வு 
அலுவைகமானது (CSWO) 2021  ஆம் ஆண்டிை் 
நகரேலபயின் ஆயுட்காை முன்னுரிலம ்காண்ட 
விஷயமாக எடுத்துக்் காள்ளப்பட்டு, தனது 
ஆயுட்காை மதத்ியிை் புத்துணரவ்ாகக்ம் மற்றும் 
மதிப்பாய்வின்சபாது நிறுவப்பட்டது

•  CSWO என்பது ேமுதாய சேலவகள் துலறயின் கீழாக 
உள்ளது

•  இது நகரதல்த லஹசவ 40 மற்றும் விை்லியம் 
பாரக்ச்வ ஆகியவற்லற அடிப்பலடயாக ்காண்டு 
நான்கு ேமுதாய பாதுகாப்பு காற்பகுதிகளாக (NW, NE, 
SW, SE) பிரிகக்ிறது

•  பீை் ேமுதாயப் பாதுகாப்பு மற்றும் நைவாழ்வுத ்
திட்டத்துகக்ு நிகராக கூடசவ பணிகளும் 
நலட்பறுகின்றன்

•  குறுகக்ீடுகளின்  நிலை மட்டங்கள்: ேமுதாய 
வளரே்ச்ி; முன்கூட்டிசய தடுதத்ை்; ஆபத்துகக்லள 
இலடமறிதத்ை்; ேம்பவம் ்தாடரப்ான ்ேவி 
ோய்ப்பு


