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પીલના સમદુા્યની સલામતી અને સખુાકારી ્યોજનાનો સારાશંપીલના સમદુા્યની સલામતી અને સખુાકારી ્યોજનાનો સારાશં
2018્ી, પીલની સસં્ાઓ પીલના સમદુા્યની સલામતી અને સખુાકારી (CSWB)ની પ્ર્મ ્યોજના 
િનાવવા માટે સા્ ેમળીને કામ કરી રિી છે. 

આ ્યોજનાને સોબલસસટર જનરલ મતં્ાલ્યના ‘કમ્સુનહટ સેફટી એન્ડ વલેિીઇંગ પલાસનંગ ફે્મવક્ક ’ 
દ્ારા માગ્કદશ્કન મળ્ુ ંછે, જે સમદુા્યની સલામતી અને સખુાકારીને ટકાઉ સમદુા્યની આદશ્ક સસ્સત 
તરીકે વ્યાખ્યાહંકત કરે છે, જ્યા ંદરેક સરુબષિત છે, જો્ડા્યેલા રિવેાની ભાવના છે, ભાગ લેવાની 
તકો છે અને જ્યા ંવ્યસ્તઓ અને પહરવારો સશષિણ, આરોગ્ય-સભંાળ, ખોરાક, આવાસ, આવક અને 
સામાજજક ત્ા સાસં ક્ૃસતક અબભવ્યસ્તની પોતાની જરૂહર્યાતોને પણૂ્ક કરવામા ંસષિમ છે.

્યોજનાની આ પ્ર્મ પનુરાવ કૃસતિ માટે ધ્યાન આપવાના ંષિેત્ોમા ંકૌટંુબિક હિંસા, માનસસક આરોગ્ય કૌટંુબિક હિંસા, માનસસક આરોગ્ય 
ત્ા વ્યસનો અને વ્યવસ્ા-આધાહરત ભેદભાવત્ા વ્યસનો અને વ્યવસ્ા-આધાહરત ભેદભાવ સામેલ છે. આ ્યોજના ત્ણે્ય ષિેત્ોમા ંઆપણા 
સમદુા્યના ્વુાનો અને પહરવારોની જરૂહર્યાતોની તપાસ કરે છે. ્યોજનાનુ ંપ્ર્મ પનુરાવત્કન 
ચાર વર્કની સમ્યમ્યા્કદાને અનસુરશ ેઅને પીલના રિવેાસીઓની ઉભી ્તી જરૂહર્યાતોને 
પ્રસતબિંબિત કરવા માટે, આવશ્યકતા અનસુાર દર વરષે સમીષિા કરવામા ંઆવશ ેઅને અદ્યતન 
કરવામા ંઆવશ.ે સમદુા્ય પર COVID-19ની અસરોએ ધ્યાન કેન્નરિત કરવાના ંત્ણ ષિેત્ોમા ં
રિવેાસીઓને સમ્્કન આપવાની તાકીદને મજબતૂી આપી છે.

આ ્યોજના સામહૂિક પહરકલપના પરના ંએ ષિેત્ોમા ંસા્ ેમળીને કામ કરવાની તક રજૂ કરે છે,  
જે આપણા સમદુા્ય માટે લાિંા ગાળાના અને ટકાઉ સધુારાઓ તરફ દોરી જઈ શકે છે.

પહરકલપના પહરકલપના 
પીલ એ સલામત, સમાસવષટ અને જો્ડા્યેલો સમદુા્ય છે જ્યા ંિધા રિવેાસીઓ સવકાસ પામે છે.

લક્્ય લક્્ય 
સેવાઓ અને સમ્્કનની સલુભતાને સસુનસચિત  કરવા માટે આપણે સા્ ેમળીને કામ કરીશુ ંજે 
પીલના તમામ રિવેાસીઓ માટે સલામતી, જો્ડાણ અને સખુાકારીને વધારત ુ ંિો્ય.

્યોજના નીચેની િાિતોને લાગ ુકરે છે:્યોજના નીચેની િાિતોને લાગ ુકરે છે:

•• સમાનતાના લેનસ સમાનતાના લેનસ આપણા સમગ્ર સમદુા્યના લોકોને, આ ્યોજનામા ંફાળો આપવા સમ્્કન 
આપવા અને પીલ સામનો કરી રહુ ંછે તે મદુ્ાઓ્ી જુદા જુદા લોકસમિૂોને કેવી અસર 
્ા્ય છે તેનુ ંસપષટ બચત્ પરંુૂ પા્ડવા માટે.

•• આરોગ્યના સામાજજક સનધા્કરકો  આરોગ્યના સામાજજક સનધા્કરકો એ સમજવા માટે કે લોકો જે સસ્સતમા ંજનમે છે, ઉછેર  
પામે છે, કામ કરે છે, જીવન જીવે છે અને ઉંમર તેમના આરોગ્ય અને સખુાકારીને કેવી 
અસર કરે છે.

•• એક સામહૂિક પ્રભાવનો અબભગમ  એક સામહૂિક પ્રભાવનો અબભગમ એ સવીકાર કરવા કે જહટલ સામાજજક સમસ્યાઓના 
સનવારણ માટે, એક સરખો સામાન્ય કા્ય્કક્રમ અને વિેંચાતા ંપહરણામો, મલૂ્યાકંન અને 
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પગલાનંી ્યોજનાવાળા સમગ્ર સમદુા્યની આવશ્યકતા િો્ય છે.

•• સ્ળ-આધાહરત અબભગમ  સ્ળ-આધાહરત અબભગમ આપણા સ્ાસનક સમદુા્યમાનંી સપંસતિઓ અને શસ્તઓની કદર 
કરવી અને સસંાધનોને ત્યા ંકેન્નરિત કરવા ંજ્યા ંતેમની જરૂર િો્ય અને એ રીતે કે જે સ્ાસનક 
રીતે અ્્કપણૂ્ક િો્ય.

•• પીલ સમદુા્યોની તદુંરસતી અને સલામતીને અસર કરતા ંસામાજજક પહરિળોને ધ્યાનમા ં
લેવા, ઉકેલો સવકસાવવા અને પગલા ંલેવા માટે ધ્યાન ખેંચત ુ ંએક મિતવાકાષંિી કેનરિ-બિંદુમિતવાકાષંિી કેનરિ-બિંદુ.

CSWB ્યોજનાના ંમિતવપણૂ્ક ચાલકિળ્યોજનાના ંમિતવપણૂ્ક ચાલકિળ

•• પીલમા ંસમદુા્યની સલામતી અને સખુાકારીને વધારવા માટે વધારાના ંસસંાધનો/ભ્ંડોળ 
અને સમાન નીસતઓ માટે સરકારના ંઅન્ય સતરોને હિમા્યતહિમા્યત. 

•• રિવેાસીઓ અને સમદુા્યના ભાગીદારો સા્ ેપ્રત્યા્યન અને જો્ડાણપ્રત્યા્યન અને જો્ડાણ.

•• પ્રગસત અને સફળતાની દેખરેખ રાખવા માટે સહિ્યારા માપદં્ડ અને સચૂકાકંો.સહિ્યારા માપદં્ડ અને સચૂકાકંો.

સા્ ેમળીને કામ કરવુંસા્ ેમળીને કામ કરવું
CSWB ્યોજનાના સવકાસની માહિતી આપવા માટે 400 ્ી વધ ુવ્યસ્તઓ અને સસં્ાઓએ તેમના 
અબભપ્રા્યો અને અનભુવો સહિ્યારા ક્યા્ક. એકંદરે, પરામશ્ક વ્ેડ, વધ ુપીલ-સવસશષટ આંક્ડાઓની 
આવશ્યકતા, વધ ુવૈસવધ્યસભર ત્ા સતત જો્ડાણ અને ધ્યાન કેન્નરિત કરવા જેવા દરેક ષિેત્મા ં
વધ ુજાગરૂકતા સનમા્કણની જરૂહર્યાતનો સકેંત આપવામા ંઆવ્યો છે - આ િધુ ંસનષપષિતા અને 
આંતરછેદ લેનસવાળં િો્ય. સિભાગીઓમા ંસવ્કસમંસત િતી કે આ મદુ્ાઓ પર પ્રગસત કરવા 
તાતકાબલકતા અને જવાિદેિીની ભાવના સવકસાવવાની જરૂર છે.

પહરણામે, અમારી CSWB ્યોજના આ પરંુૂ પા્ડવાનુ ંલક્્ય રાખશે:

•• આરોગ્ય અને સામાજજક પદ્ધસતઓમા ંસધુારેલ સકંલન, સિ્યોગ અને ગોઠવણી 

•• વ્યવસ્ામા ંઊણપ શોધવા માટે માહિતીને સહિ્યારી કરવી અને કા્ય્કસસદ્દ્ધની માપણી કરવી

•• અગ્રતા જોખમો અને મામલૂી ગણાતા ંજૂ્ો ત્ા પા્ડોશીઓ અંગેની વધ ુસમજણ કેળવવી 
અને વધ ુધ્યાન કેન્નરિત કરવું

•• નવી અ્વા સધુારેલી સેવાઓ અને કા્ય્કક્રમો  

પીલના રિવેાસીઓના જીવનમા ંસારો િદલાવ  લાવવા આપણા સમદુા્ય સા્ ેકામ કરવા માટે 
પોલીસ અને આપાતકાબલન સેવાઓ, સ્લૂ િોરસ્ક, આરોગ્ય ત્ા સમાજ સેવા પરૂી પા્ડનારાઓ 
અને સરકારો સહિતના ં25 ્ી વધ ુસગંઠનો જે આ ્યોજનાની કા્ય્કપ્રણાબલના નેત કૃતવ કોષટકમા ંછે તે 
અને ધ્યાન કેન્નરિત કરવાના દરેક ષિેત્ના કામ કરનારાઓ મળીને પ્રસતિદ્ધ છે.  
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લક્્યો, વ્િૂરચનાઓ અને પહરણામોલક્્યો, વ્િૂરચનાઓ અને પહરણામો
્યોજનાના સવકાસમા ંસામેલ લોકોએ માન્ય ક્ુું િત ુ ંકે કોઈ પણ સગંઠન આ મદુ્ાઓનુ ંએકલા િા્ ે
સનરાકરણ કરી શકે નિીં. સા્ ેમળીને, તેઓએ ધ્યાન કેન્નરિત કરવા માટેના દરેક ષિેત્ માટે લક્્યો 
અને વ્િૂરચના સવકસાવી કે જે સસદ્ધ કરવા તેઓ સિ્યોગપવૂ્કક કા્ય્ક કરશ.ે

કૌટંુબિક હિંસાકૌટંુબિક હિંસા

ધ્યે્ય:  સલામતી તરફ પીલના માગ્કનુ ંસર્જન કરો અને તેને મજબતૂ િનાવો ધ્યે્ય:  સલામતી તરફ પીલના માગ્કનુ ંસર્જન કરો અને તેને મજબતૂ િનાવો 

   ઉચચ જરૂહર્યાતોવાળા ંષિેત્ોમા ંઅને િાલની સેવાઓમા ંત્ા દુવ્ય્કવિારનો 
ભોગ િનેલા લોકો માટેના ંસમ્્કનોને ઓળખવામાનંી ઊણપો માટે પીલમા ં
સલામતીના િાલના માગગોની પ્રણાબલઓમા ંસનશાનદેિી કરવી

•• દુવ્ય્કવિારના પીહ્ડતો માટે સેવાઓ અને સમ્્કનની સલુભતામા ંસધુારો 

   મહિલાઓ સવરુદ્ધની હિંસામા ંઆંક્ડાના એકત્ીકરણમા,ં પ્રિધંનમા ંઅને 
અિવેાલની પ્ર્ામા ંસધુારો કરવો

•• આંક્ડાનુ ંસધુારેલ એકત્ીકરણ , સવશલેરણ અને આંક્ડાની સિભાબગતા 
•• પીલમા ંગ્રાિક-વસતીની અને આવશ્યકતાની સધુારેલી સમજ

   COVID-19 ના પ્રત્તુિરમા ંમહિલા ષિેત્ે હિંસા સવરુદ્ધ કા્ય્કરત અને કૌટંુબિક હિંસા 
દરસમ્યાનના હિતસિંધંીઓ વચચેના સકંબલત પ્ર્યાસોમાં્ ી શીખવુ ંઅને તેનુ ં
સમ્્કન કરવું

•• સધુારેલ ભાગીદારી અને સમગ્ર ષિેત્મા ંસિ્યોગી નેટવક્ક
•• રોગચાળો અને સવાસ્થ્યપ્રાપપત દરસમ્યાન સમ ્્કનની સધુારેલી સલુભતા  

ધ્યે્ય:  કૌટંુબિક હિંસા અંગે જાગકૃસત અને જાિરે સશષિણમા ંવધારોધ્યે્ય:  કૌટંુબિક હિંસા અંગે જાગકૃસત અને જાિરે સશષિણમા ંવધારો

વ્િૂરચનાવ્િૂરચના 1:    કૌટંુબિક હિંસા અને અંતરંગ ભાગીદારના સશષિણ અને જાગકૃસતનુ ંઅબભ્યાન 
સવકસાવવું

પહરણામો:પહરણામો:
• સમદુા્યના મદુ્ા તરીકે કૌટંુબિક હિંસા પ્રત્યે રિવેાસીઓમા ંજાગકૃસતનો વધારો
• દુવ્ય્કવિારનો ભોગ િનેલાઓ માટે િાલની ઉપલબધ સેવાઓ અંગે 
રિવેાસીઓમા ંજાગકૃસતનો વધારો

વ્િૂરચનાવ્િૂરચના 1:

પહરણામો:પહરણામો:

વ્િૂરચનાવ્િૂરચના 2:

પહરણામો:પહરણામો:

વ્િૂરચનાવ્િૂરચના 3:

પહરણામો:પહરણામો:
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માનસસક આરોગ્ય અને વ્યસનોમાનસસક આરોગ્ય અને વ્યસનો

ધ્યે્ય:    ્ વુાનો અને પહરવારો વચચે માનસસક સખુાકારી અને સકારાતમક ધ્યે્ય:    ્ વુાનો અને પહરવારો વચચે માનસસક સખુાકારી અને સકારાતમક 
સિંધંોને પ્રોતસાિન આપવુંસિંધંોને પ્રોતસાિન આપવું

વ્િૂરચનાવ્િૂરચના 1:    સિા્યક વાતાવરણને પ્રોતસાહિત કરવા અને ્વુાનોને જો્ડાણો િનાવવામા ં
ત્ા ્ુશળતાઓ સવકસાવવામા ંસિા્ય કરવા માટે પીલમા ંિાલની ્વુા પિલે 
અને ્વુાઓને સેવા આપતી સસં્ાઓ સા્ ેકામ કરવું

પહરણામો:પહરણામો:
•• વધ ુ્વુાનોને પોતે સમદુા્યમા ંસલામત, સકંળા્યેલા અને સમસ્થિત લાગે છે

ધ્યે્ય:ધ્યે્ય:    માગગો સરળ િનાવીને અને પ્ર્યતનોના સકંલન દ્ારા માનસસક  માગગો સરળ િનાવીને અને પ્ર્યતનોના સકંલન દ્ારા માનસસક 
આરોગ્ય અને વ્યસનઆરોગ્ય અને વ્યસન (MHA) સેવાઓ અને ્વુાનો માટે  સેવાઓ અને ્વુાનો માટે  
સમ્્કનની સલુભતા સધુારવીસમ્્કનની સલુભતા સધુારવી

વ્િૂરચનાવ્િૂરચના 1:   માનસસક સવાસ્થ્ય અને વ્યસનોના સમ્્કનની સલુભતાની જરૂર િો્ય તેવા 
્વુાન લોકો માટે સભંાળના માગ્કમા ંપહરવત્કન કરવું

પહરણામો:પહરણામો:
•• MHA સેવાઓ અને સમ્્કન માટે સધુારેલ સસસટમ નેસવગેશન
•• MHA સેવાઓમા ંસધુારેલ સલુભતા અને ્વુાનો માટે સમ્્કનો 

વ્િૂરચનાવ્િૂરચના 2:   કટોકટીની પહરસસ્સતઓમા ંજોખમ ઘટા્ડવા માટે પીલમા ંપહરસસ્સત  
કોષટક(કો) સવકસસત કરવું

પહરણામો:પહરણામો:
•• ખિુ ઊંચા જોખમની વધ ુપહરસસ્સતઓને ઘટા્ડવામા ંઆવ ેછે
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વ્યવસ્ા આધાહરત ભેદભાવવ્યવસ્ા આધાહરત ભેદભાવ

ધ્યે્ય: ધ્યે્ય:     પીલમા ંદમન સવરોધી અને સમાનતાની પ્ર્ાઓ ત્ા નીસતઓની   પીલમા ંદમન સવરોધી અને સમાનતાની પ્ર્ાઓ ત્ા નીસતઓની 
જાિરેમા ંસમીષિા કરવી, સવકસસત કરવી અને ટકાવી રાખવીજાિરેમા ંસમીષિા કરવી, સવકસસત કરવી અને ટકાવી રાખવી

વ્િૂરચનાવ્િૂરચના 1:   સસસટમ લી્ડરસશપ ટેિલ પર ભાગીદારોમા ંસવસવધતા, સમાનતા અને  
સમાવશે માટેની પ્રસતિદ્ધતાને પનુ્ષટ

પહરણામો:પહરણામો:
• સસસટમ લી્ડરશીપ ટેિલ સગંઠનોએ પીલમા ંસવસવધતા, સમાનતા અને 
સમાવશે માટેની પ્રસતિદ્ધતાને પનુ્ષટ આપી છે

વ્િૂરચનાવ્િૂરચના 2:   દમન સવરોધ અને સમાનતા અંગે વહરષઠ નેતાઓની સમજ અને જાગકૃસતનુ ં
સનમા્કણ કરવુ ં

પહરણામો:પહરણામો:
• વ્યવસ્ા આધાહરત ભેદભાવ અને વ્યવસ્ા આધાહરત જાસતવાદની  
સમજમા ંવધારો

• દમન સવરોધ અને સમાનતાના સસદ્ધાતંો અને વ્યવિારની સમજમા ંવધારો  
જે સસં્ાઓમા ંસામેલ  કરી શકા્ય છે 

વ્િૂરચનાવ્િૂરચના 3:   સમાનતા અને સમાસવષટતામા ંસગંઠનાતમક ષિમતાનુ ંસનમા્કણ અને પ્રગસત  
અંગે જાિરેમા ંઅિવેાલ

પહરણામો:પહરણામો:
• સસસટમ લી્ડરશીપ ટેિલમા ંસગંઠનોની સખં્યામા ંવધારો જે સમાનતાના 
માપદં્ડની આકારણીને પણૂ્ક કરે છે

• સસસટમ લી્ડરશીપ ટેિલ પર એવી સસં્ાઓની સખં્યામા ંવધારો જે વાસરથિક 
પ્રગસત પર અિવેાલ આપે છે

• સધુારેલ સગંઠનાતમક નીસતઓ અને પદ્ધસતઓ કે જે સમાનતા અને સમાવશેને 
આગળ ધપાવ ેછે

વ્િૂરચનાવ્િૂરચના 4:   સમદુા્ય સલામતી અને સખુાકારી ્યોજના પ્રવ કૃસતિઓની રુપરેખા અને 
અમલીકરણમા ંજીવતં અનભુવ ધરાવતા લોકોના અ્્કપણૂ્ક જો્ડાણ માટેની  
તકો ઉભી કરવાની વ્િૂરચનાનો અમલ

પહરણામો:પહરણામો:
• જીવતં અનભુવ ધરાવતા લોકોન ેCSWB આ્યોજન અને અમલીકરણમા ં 
સવસવધ સતરોમા ંસામેલ ્વાની તકો છે.
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ધ્યે્ય: ધ્યે્ય:    અસરનુ ંમલૂ્યાકંન કરવા અને અસમાનતાનો ઉદભવ ્તા ંજ  અસરનુ ંમલૂ્યાકંન કરવા અને અસમાનતાનો ઉદભવ ્તા ંજ 
પ્રસતસાદ આપવા માટે આંક્ડાનુ ંઅસરકારક એકત્ીકરણ અને પ્રસતસાદ આપવા માટે આંક્ડાનુ ંઅસરકારક એકત્ીકરણ અને 
અિવેાલ પ્રણાબલઓનો અમલ કરવોઅિવેાલ પ્રણાબલઓનો અમલ કરવો

વ્િૂરચનાવ્િૂરચના 1:   સસસટમ લી્ડરશીપ ટેિલ સગંઠનોના જૂ્ સા્ે સામાજજક વસતી  
આધાહરત આંક્ડાના સગં્રિને ચલાવવો અને આંક્ડા સહિ્યારા કરવાનુ ં 
તતં્ સવકસસત કરવું

પહરણામો:પહરણામો:
• સામાજજક વસતી આધાહરત આંક્ડા એકસત્ત કરતી સસં્ાઓની  
સખં્યામા ંવધારો

• સમદુા્ય સગંઠનોમા ંસધુારેલ આંક્ડા સહિ્યારાપણુ ંઅને સમાન વ્યાખ્યાઓ 
• નીસતઓ અને પ્રણાલીઓની જાણ કરવા માટે પીલમા ંઅસમાનતા અંગેની 
સમજ વધી

આગામી પગલા ંઆગામી પગલા ં
પીલની CSWB ્યોજના, પીલમા ંસલામતી અને સખુાકારીને પ્રોતસાિન આપવા માટે એક સા્ ેકામ 
કરવા માટે એક માળખુ ંઅને અબભગમ સ્ાસપત કરે છે. િવ ેઅને ભસવષ્યમા,ં ્યોજના સમદુા્યની 
ઉભરતી જરૂહર્યાતો માટે અનુ્ ળૂ રિશે.ે સમદુા્ય માટે સવચારો સહિ્યારા કરવાની અને તેમા ંસામેલ 
્વાની પ્રવત્કમાન તકો એ ્યોજનાનો એક મિતવપણૂ્ક ભાગ છે, જેનો સમાવશે 2024 સધુી અને તે્ી 
આગળ છે.

પીલને સલામત, સમાસવષટ અને જો્ડા્યેલો એવો સમદુા્ય િનાવવામા,ં કે જ્યા ંતમામ રિવેાસીઓ 
સમ કૃદ્ધ ્ા્ય છે, આપણા સૌની ભસૂમકા છે. સતત આ્યોજન, અમલીકરણ અને જો્ડાણ દ્ારા, એક 
સા્,ે આપણે કંઇક ફરક પા્ડીશુ.ં
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પીલની સમદુા્ય સલામતી અને 
સખુાકારીની ્યોજના 2020-2024
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