
સલામતી 
CSWO રહેવાસીઓની લગોલગ રહીને 
સલામતીની સમસ્ાઓ અંગે વાકેફ થવા 
અને તેને સંબોધવા માટે કાર્ય કરશે

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન
કમ્યુનિટી સેફ્ી ઍક્શિ પલાિ
2022-2025

2022
• લૉન્ચ એક્શન પલાન
• વ્યૂહર્ચનાઓનું પ્ર્ચાલન
• વલણો, શ્ેષ્ઠ પ્રરાસો, મુદ્ાઓ 

અને અવસરોની ્પરરસ્થિતતગત 
જાગૃતત જાળવી રાખવી

2023
•  વ્યૂહર્ચનાને સતત કાર્યરત રાખવી
• વલણો, શ્ેષ્ઠ પ્રરાસો, મુદ્ાઓ અને 

અવસરોની ્પરરસ્થિતતગત જાગૃતત 
જાળવી રાખવી

2024
•  વ્યૂહર્ચનાને સતત કાર્યરત રાખવી
• વલણો, શ્ેષ્ઠ પ્રરાસો, મુદ્ાઓ અને 

અવસરોની ્પરરસ્થિતતગત જાગૃતત 
જાળવી રાખવી

2025
•  વ્યૂહર્ચનાને સતત કાર્યરત રાખવી
•  સમીક્ા અને મયૂલાંકન કરવું
• વલણો, શ્ેષ્ઠ પ્રરાસો, મુદ્ાઓ અને 

અવસરોની ્પરરસ્થિતતગત જાગૃતત 
જાળવી રાખવી

જાગૃકતા
CSWO સમુદારની માહહતી અને 
સંસાધનો અંગેની જાગૃકતા ઊભી 
કરવા કાર્ય કરશે.

સશક્તિકરણ 
CSWO રહેવાસીઓનું સશસ્તિકરણ થાર તે 
માટે કાર્ય કરશે અને તેમના ્પાડોશમાં સલામતી 
અને સુખાકારી વધારવા માટે કરા ્પગલા લેવા તે 
અંગેની ક્મતા વધારશે.

વ્યૂહરચિા
સલામતી 

વ્યૂહર્ચના 2022 2023 2024 2025 

વાત્્યક કમરુતનટી સેફ્ી એન્ડ વેલ બબઈંગ ઓફફસ 
સવવેક્ણ  X X X 

્પાડોશમાં વાત્ચીતના અવસરો
 X X X 

ઘર અને મમલકતના ગુના તનવારણ માગ્યદરશ્યકા
 X X X 

CPTED ઑડડટ – ્ચેકમલસટ અને સટી્ટ વૉક્સ
  X X 

તવરશષ્ટ તાલીમ   X X 

સંગ્રહખોરી ગઠબંધન સ મથ્યન X X X X 

રરફરલ મોડલે તવસતરણ  X X X 

જાગૃકતા

વ્યૂહર્ચના 2022 2023 2024 2025 

કમરુતનટી સેફ્ી એન્ડ વેલ બબઈંગ ઓફફસ માટેની 
ઓનલાઇન હાજરી X X X X 

કમરુતનટી સેફ્ી એન્ડ વેલ-બબઈંગ ઓફફસનો 
નરુઝલેટર  X X X 

જીરોહબ નેબેરહયૂડ પ્રોફાઇલસ  X X X 

કમરુતનટી સેફ્ી અને વેલ-બબઈંગ સવીકૃતત સપ્ાહ
  X X 

નેબરહુડ અસોરસએશન માગ્યદરશ્યકા  X X X 

સશક્તિકરણ  

વ્યૂહર્ચના 2022 2023 2024 2025 

એડવાનસ બ્રૅમ્પટન ફંડ: કમરુતનટી સેફ્ી 
્પેટા-પ્રાથમમકતા X X X X 

કમરુતનટી સેફ્ી કવોડન્ટ સંકલનકતા્ય
X X X X 

કમરુતનટી પ્રોજક્ેસના સહરોગકતા્ય X X X X 

ન્ચ્યરરંગ નેબરહયૂ ડ્સ પ્રોગ્રામ (2022)
X X X X 

ફોકસડ નેબરહયૂડ ડડવલ્પમેનટ એન્ડ એગંેજમેનટ X X X X 

સમુદારના તવશે્ ઇવનેટ્સ + જાહેર કેળવણી
 X X X 

સમુદાર માટે ગેરેજ સેલ વીકેન્ડ
  X X 

ફે્ન્્ડસ ઓફ કમરુતનટી સેફ્ી એન્ડ વેલ બબઈંગ 
ઓફફસ  X X X 

કમરુતનટી સેફ્ી એન્ડ વેલ બબઈંગ ઓફફસ 
સવરંસેવક પ્રોગ્રામ   X X 

અમારી સાથે જેાડાવ અિે એક્શિ પલાિિી પ્રત જયુ ઓ
www.brampton.ca/communitysafety

કમ્યુનિટી સેફ્ી એન્ડ વેલ-બિઈંગ ઓફિસ 
દ્ારા પ્રચાલલત અિે દોરવા્ેલ વ્યૂહરચિા

એવી પહેલો જ ેિગરપાલલકાિા આંતરરક 
વવભાગો દ્ારા કા ્્યરત હો્ જ ેસમયુદા્િી 
સલામતી અિે સયુખાકારી અંગે ્ોગદાિ 
આપે
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બ્રૅમ્પટનનો પ્રથમ કમરુતનટી એક્શન પલાન રસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
કમરુતનટી સેફ્ી એન્ડ વેલ બબઈંગ ઓફફસની ્પહેલ છે અને 
તેને બ્રૅમ્પટન એક સવાસ્થરપ્રદ અને સુરબક્ત શહેર છે એવા 
વ્યૂહાત્મક સયૂ્ચનના સમમથ્યનમાં આંતરસરકારી પ્રાથમમકતા 
તરીકે સવીકારવામાં આવી હતી.

કમરુતનટી સેફ્ી એન્ડ વેલ બબઈંગ ઓફફસ આંતરરક 
સહરોગીઓ સાથે તમામ ડડ્પાટ્યમેનટ્સમાં કાર્યરત છે. 
તેમને ટાઉન હૉલસ, તનવાસી સભાઓ, રસટીઝન 
એડવાઇઝરી કમમટી સટ્ે ટેજી સેશન, રસટી 
કાઉસ્નસલ સા ક્ાતકારો, સટાફ અને બાહ્ય 
સહરોગી પ્રવૃત્તતા દ્ારા જાણકારી ્પયૂરી 
્પાડવામાં આવે છે,

િાહ્ય સહ્ોગીઓ દ્ારા પહેલોિયું 
િેતૃતવ જિેે CSWOિયું સમથ્યિ હશે

સમયુદા્િી સલામતી અિે સયુખાકારી 
માટે CSWO સહ્ોગ કરે છે તેવા 
ટેિલસ અિે િેટવેર્્ય

CSWO લક્ષોિયું નિવેદિ
એક સશતિ અિે સયુસંકળા્ેલ બ્રૅમપટિ જાં દરેક જણિે 

સલામતીિી લાગણી હો્, પોતાિાપણાિી લાગણી હો્, અિે 
જાં તેમિી દરેક જરૂરર્ાતો પયૂણ્ય થા્.

CSWO લમશિ સટેટમેનટ (ધ્ે્ વવધાિ) 

એક કરતા વધયુ સતરમાં રહેલ ભાગીદારો સાથે સહ્ોગ કરીિે 
સમાજિી સમસ્ાઓિે સંિોધવી અિે તેિયું નિરાકરણ કરવયું.

CSWO બસ દાંતો
•  સહ્ોગ  • પ્રનતિદતા
•  કરૂણા  • સમાિતા, વૈવવધ્ અિે સમાવેશીતા
• પયુરાવા-આધારરત

બ્રૅમપટિમાં સમયુદા્િી સલામતી અિે સયુખાકારી
•  ઓનટારરરો ્પોલીસ ઍક (અમલી થરો 1, જાનરુઆરી 2019) 

માટે આવશરક છે કે નગર્પામલકાઓ સમુદારની સલામતી અને 
સુખાકારીની રોજનાઓનો સવીકાર કરે.

•  કમરુતનટી સેફ્ી એન્ડ વેલ બબઈંગ ઓફફસ (CSWO)ની થિા્પના 
2021માં ટમ્ય ઓફ કાઉસ્નસલની પ્રાથમમકતા તરીકે મધરાવતધ 
રરફે્શ એન્ડ ઇવેલુએશન દરમમરાન થઈ હતી.

•  CSWO કમરુતનટી સતવ્યરસસ ડડ્પાટ્યમેનટનો ભાગ છે
•  શહેરને હાઇવે 410 અને તવમલરમ ્પાક્યવેનો ઉ્પરોગ કરીને ્ચાર 

સલામતી કવોડન્ટમાં તવભાજીત કરવામાં આવ્ું છે (NW, NE, 
SW, SE)

•  તે ્પીલ કમરુતનટી સેફ્ી એન્ડ વેલ-બબઈંગ પલાન અનુસાર કાર્ય 
કરે છે અને તેમાં ્પયૂરક બને છે

•  હસતક્ે્પના સતર: સામારજક તવકાસ; તનવારણ; જાેખમ 
હસતક્ે્પન; અકસ્ાત પ્રતતભાવ


