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સદેંશ
શ્રી થાવરચદં ગેહલોત,
માન. મતં્રીશ્રી, સામાજક ન્યાય અને અિધકારીતા

 “સબકા સાથ, સબકા િવકાસ’ના યેય સાથે માન. વડાપ્રધાનશ્રીએ એવા સવર્વ-સમાિવષ્ટ ભારતના 
સર્જનની કલ્પના કરી છે, જેમા ંસમાજનો દરેક ભાગ સમાન સહભાગતા સાથે ગૌરવપણૂર્વ જીવન જીવી 
શકે. સાવર્વિત્રક પહોંચની વ્યવસ્થા જ  આ સ્વપ્નને સાકાર કરી શકે છે. ‘સગુમ્ય ભારત અભયાન’ આ 
દશામા ંલેવાયેલુ ંએક પગલુ ંછે. 
      દવ્યાગંતાના સામાજક મોડેલની સમજને આગળ વધારતા,ં તે શાણપણભયુર્યું ગણાશે કે  
દવ્યાગંતાને  વ્યતની તબીબી પરસ્થતીને લગતી બાબત માત્ર ન ગણતા ંતેને સામાજક માળખા 
અને વલણને લગતી બાબત પણ  ગણીએ. તેના માટે સમાજના દરેક સભ્યએ દવ્યાગંજનના સ્વતતં્ર 
અને સલામત જીવન માટે પહોંચ સર્જતુ ંવાતાવરણ સર્જવાની પોતાની જવાબદારી સમજવી જોઈએ. 
પહોંચ એ માત્ર દવ્યાગંજન જ નહી પરંત ુસમાજના દરેક સવંેદનશીલ જુથ જેમ કે વધો, મહલાઓ, 
નવ-માતાઓ, સગભાર્વ મહલાઓ, અક્ષમ લોકો, અને બીમાર તેમજ ઇજાગ્રસ્ત લોકો માટે પણ તેમને 
સક્ષમ બનાવત ુમાયમ સાબત થશે. 

આ પસ્તકા સાવર્વજિનક માળખાગત સિુવધાઓની યોગ્ય પહોંચના  સર્જન માટે જમીની ધોરણે શુ ં
કરી શકાય તે અંગે સવંેદનશીલતા અને સભાનતા પેદા કરવા માટેનો પ્રયાસ છે. સવર્વ સમાિવષ્ટતા અને 
સગુમ્યતા તરફ આપણા ંદેશના િવકાસની દશાને વાળીએ તે જરૂરી છે. તેના દ્વારા આપણા ંદવ્યાગં ભાઈ-
બહનેોને માત્ર સમાનતાની તક જ મળશે તેવુ ંનથી, પરંત ુતેમની ક્ષમતાઓનો પણ ઉપયોગ થઈ શકશે. 
આ સકંલનને 'સાવર્વિત્રક સગુમ્ય ભારત' તરફ પ્રગિત માટે સમાજને અપીલ તરીકે ગણવુ ંઆવશ્યક છે.

ભારતના િવિવધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાિસત પ્રદેશમાથંી મેળવેલા સરળ ફોટોગ્રાફક નમનૂાઓ દ્વારા 
સાવર્વજિનક ઇમારતોમા ં ‘સગુમ્યતા’ની સમજ કેળવા માટે ફોટો-ડાયજેસ્ટના રૂપમા ં માહતી બેંક 
િવકસાવવાની આ પહલે હાથ ધરવા માટે હુ ં દવ્યાગં વ્યતઓના સશતકરણ માટેના િવભાગના 
સચવ શ્રીમતી શકંુતલા ડી ગેમલીન, સયંત સચવ શ્રીમતી તારકા રોયને અભનદંન પાઠવવા ઈચ્છુ ં
છુ.ં 

સદેંશ 
શ્રી કૃષ્ણપાલ ગરુ્જર,
માન. રાજ્યકક્ષાના મતં્રી, સામાજક ન્યાય અને અિધકારીતા

ભારતે દવ્યાગં વ્યતઓના અિધકારો અંગેની સયંત રાષ્ટ્ર સમજૂતીને સ્વીકારી છે, જે તેના પર 
સહી કરનાર તમામ દેશોને દવ્યાગં વ્યતઓ માટે ભૌિતક વાતાવરણ, પરવહન અને માહતી અને 
સદેંશાવ્યવહારની સગુમ્યતા માટે શહરેી અને ગ્રામીણક્ષેત્રના મકાનોમા ંઅન્ય લોકો સાથે સમાનધોરણે, 
પ્રવેશ સિુનિશ્ચિત કરવાની ફરજ દશાર્વવે છે. માનનીય વડાપ્રધાન દ્વારા બાધંકામ કરેલ મકાનોમા ંપ્રવેશ 
માટે અવરોધમત પયાર્વવરણના  ત્રણેય પરબળો, બાધંકામ કરેલ પયાર્વવરણ, પરવહન પ્રણાલી અને 
આઇસીટી ઇકોિસસ્ટમના સર્જનના હતેથુી ૩ડસેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ સગુમ્ય ભારત અભયાન અથવા 
એસેસીબલ ઈન્ડયા કેમ્પેન શરૂ કરવામા ંઆવી હતી. સગુમ્ય ભારત અભયાન દવ્યાગં વ્યતઓના 
અિધકારો અંગેના અિધિનયમ, ૨૦૧૬ હઠેળની કલમ ૪૦  થી ૪૬ સધુી દશાર્વવવામા ંઆવેલ  સગુમ્યતાની 
જોગવાઇઓના અમલીકરણને સિુનિશ્ચિત કરવાના એક સાધન તરીકે પણ કામ કરશે. આ જોગવાઇઓ 
દવ્યાગં વ્યતઓ માટે અવરોધમત પયાર્વવરણના િનમાર્વણ માટે કેન્દ્રીય જાહરે બાધંકામ િવભાગ દ્વારા 
૨૦૧૬મા ં તૈયાર કરવામા ં આવેલ બાધંકામયત માળખાઓ સબંધંેના સગુમ્યતા માટેના ધોરણો- 
હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સ અને સ્પેસ સ્ટાન્ડડ્ર્વઝને દવ્યાગં વ્યતઓના અિધકારો અંગેના 
અિધિનયમથી નોટીફાય કરવામા ંઆવેલા છે. 

જે લોકો તેમની ક્ષમતા, વય, લંગ, સસં્કૃિત અથવા પરસ્થિતના કારણે સવંેદનશીલ છે તેવા 
તમામ લોકો માટે સાવર્વજિનક માળખાકીયમા ંસગુમતા ઊભી કરે તેવા  સગવડયત, સલામત અને 
સરુક્ષત સમાજમા ંસગંઠત પરીવતર્વન માટેના આ પગલા ંસરકારની પ્રિતબદ્ધતાને પ્રિતબંબત કરે છે.

વ્યવસાિયકો માટે માગર્વદિશર્મિકા તરીકે DEPwD દ્વારા સાદી અને સરળ પરંત ુ િવગતવાર માહતી 
આપતી આ સચત્ર પસ્તકા પ્રિસધ કરવાની પ્રસશંનીય  પહલે કરવામા ંઆવી છે. તે  દેશમા ંઘણી સારી 
રીતે હાથ ધરવામા ંઆવેલા કેટલાક નમનૂારૂપ ઉદાહરણો રજૂ કરવાની સાથે સગુમ્યતાની લાક્ષણકતાઓ 
અંગે મખુ્ય આવશ્યકતાનો સદંભર્વ પ્રદાન કરે છે. તે આનદંની વાત છે કે સમગ્ર ભારતનીસરકારો 
સમાિવષ્ટ અને સગુમ્ય જાહરે સ્થળો િવકસાવવા તરફના પ્રગિતશીલ પગલા લઈ રહી છે. મને ખાતરી છે 
કે બધંકામયત પયાર્વવરણમા ંસગુમતાની સિુવધા દશાર્વવતી ફોટો ડાયજેસ્ટની આ પહલે સબંિંધત દરેકને  
સગુમ્ય મકાનો પરૂા પાડવામા ંમદદ કરશે.
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શ્રીમતી શકંુતલા ડી. ગેમલીન,
સચવશ્રી, દવ્યાગં વ્યતઓના સશતકરણનો િવભાગ,
ભારત સરકાર

િશક્ષણ, આરોગ્ય, માળખાગત સિુવધા, માહતી તકનીક અથવા પરવહનપ્રણાલી, ગમે તે ક્ષેત્ર 
હોય સગુમ્ય અને સમાિવષ્ટ સમાજનુ ં િનમાર્વણએ દરેક નીિત િનમાર્વતા માટે પડકાર બની રહ ે છે. 
સગુમ્યતાની  સાથે કાયર્વક્ષમતા, સમય બચાવ, જ્ઞાન અને વદ્ધ સકંળાયેલા છે.

વ્યાપકપણે જણાયુછેં કે ઓનલાઇન િશક્ષણ અને વચ્યુર્વઅલ ઇવેન્ટ્સ સમય, પૈસા અને અંતરની 
કરકસર કરે છે. ટેસ્ટ  સ્પીચ, વોઇસ ઓવર, ઓપ્ટકલ કેરેટર રીડસર્વ, કલર કોન્ટ્રાસ્ટ, મોટા કદના 
અક્ષરો-ફોન્ટ્સ, અને અન્ય બાબતો, લોકોમા ંિશક્ષણ અને માહતીને દૃશ્ય અને શ્રાવ્ય દવ્યાગં વ્યતઓ 
માટે સગુમ્ય િશક્ષણની સિુવધાઓ પરૂી પાડે છે. પ્રમાણત ભારતીય સાકેંિતક ભાષાએ શ્રવણ-ક્ષિત ગ્રસ્ત 
લોકો સધુી પહોંચ વધારવામા ં ઘણો ફાળો આપ્યો છે. એન.સી.ઇ.આર.ટી. મા ંપ્રાથિમક, મયમ (middle) 
અને માયિમક શાળાના સપંણૂર્વ અભ્યાસક્રિમને રૂપાતંરત કરવા માટે સાકેંિતક ભાષાને અનરુૂપ 
બનાવવામા ં આવી છે. કૃિષ અને સલંગ્ન પ્રવિૃત્તિઓથી સબંિંધત અભવ્યતની છ હજાર રીતોના 
પારભાિષક શબ્દોના કેટલૉગ અને સબંિંધત શબ્દોની સચએ ઇિતહાસના ં લક્ષ્યો છે. તેઓ તેમના 
પ્રમાણતસ્વરૂપ, સામગ્રી અને પદાથર્વમા ં દેશમા ંએકરૂપતા પેદા કરતી શતઓ સાબત થશે. આજના 
આધિુનક િવશ્વમા ંજ્યા ંમાહતીની સલુભતા એ પ્રગિત માટેની ચાવી છે, માહતી અને સદેંશા વ્યવહારની 
ઇકો-િસસ્ટમની સગુમ્યતા વધ ુમહત્વપણૂર્વ બની જાય છે.
હકીકતમા,ં સાધનો અને તકનીકોમા ંપ્રગિતએ સગુમ્ય ભૌિતક વાતાવરણના િનમાર્વણમા ંપણ વધારો કયર્મો 
છે, જેનાથી દવ્યાગં વ્યતઓ (PwDs) ની રોજંદી કામગીરી અનકુળૂ અને સલામત બને છે. ઢાળ 
(ramps), વ્હીલચેર મૈત્રીપણૂર્વ સ્વાગત કક્ષ , ચેતવણી-સકેંત, સગુમ્ય લફ્ટ, સગુમ્ય શૌચાલયો, 
સ્વચાલત દરવાજા અને લાઇટંગ િસસ્ટમ્સ, કૃિત્રમબધ (Artificial Intelligence), વગેરે, એવી કેટલીક 
નવીન તકનીકો છે જેમના દ્વારા સમાજમા ંઅસરકારક પરવતર્વન આવ્યુ ંછે તેના થોડા ઉદાહરણો છે.
દસ સલુભ લાક્ષણકતાઓ જેમા ંસગુમ્ય માગર્મો, ટ્રાન્સફર-બે સાથેના વાહન-પાકર્કિગ અને પ્રવેશ માટેના 
સગુમ્ય -ઢાળ (Ramps) એમ ત્રણ બાહ્ય સગુમ લાક્ષણકતાઓ  તેમજ સગુમ્ય સ્વાગત કક્ષ, પરસાળો 
(કોરડોર), બ્રેઇલ બટનો અને શ્રાવ્ય ઘોષણાઓ સાથેની સગુમ્ય લફ્ટ્સ ની સાત ઇન્ડોર સિુવધાઓ, 
સગુમ્ય દાદર/સીઢીઓ, સગુમ્ય શૌચાલયો, પીવાના પાણી માટેની સગુમ્ય સવલતો, અને ચેતવણી-
સકેંતો એવી સગુમતાઓ છે જેમનો ઉપયોગ કરીને દવ્યાગંો, વધો, અસ્થરતા ધરાવતા વ્યતઓ, 
સગભાર્વ સ્ત્રીઓ, અને અન્ય લોકો રેલ્વે, હવાઈ મથકો, જાહરે પરવહન,ઇમારતો,

હોસ્પટલ, શાળાઓ, કોલેજો, રમત-ગમતના સ્ટેડયમો જેવા જાહરે ઉપયોગના સ્થળોનો સરળતા અને સગુમ્યતાથી 
ઉપયોગ કરી શકે છે. બાધંકામ કરેલા સ્થળોમા ંપણ મળૂભતૂ સગુમ્યતા દરેક વ્યતને, જે કાયમી ધોરણે દવ્યાગં હોય 

અથવા તે અસ્થાયીરૂપે અક્ષમ હોય અથવા અન્યથા હોય, તેને દવ્યાગં વ્યતઓ માટે ના અિધકાર, ૨૦૧૬ હઠેળના 
સ્થાિપત અિધકાર તરીકે સમાજના મખુ્ય પ્રવાહની પ્રવિૃત્તિઓમા ંસપંણૂર્વ રીતે ભાગ લેવાની સગવડ આપે છે..

આવી સરળતાથી સગુમ્ય માળખાગત સિુવધાઓ દ્વારા માનવ સસંાધનમા ં મલૂ્ય ઉમેરવા માટેનુ ં
રૂપાતંરીત પરવતર્વન કે જે આજ સધુી એક દૂરનુ ં સ્વપ્ન હત ુ,ં તે ૂંક સમયમા ં વાસ્તિવકતા હશે. 
રીટ્રોફટમેન્ટએ ખચર્વનુ ંવળતર આપે તેવો અસરકારક ઉકેલ છે જે કોઈ પણ પ્રકારની મશુ્કેલી િવના 
ચલાવી શકાય છે. જો કે જ્યારે આપણી આસપાસના વાતાવરણમા ં ક્રિાિંતકારી પરવતર્વનની કલ્પના 
કરવામા ંઆ શરૂઆત કરવામા ંઆવી છે, ત્યારે તે પણ આવશ્યક છે કે ધોરણો અનસુારની અને દવ્યાગં 
વ્યતઓની જરૂરયાતોને અનરુૂપ સિુવધાઓ બનાવવામા ંઆ વેકેજે થી સત્તિાિધકારીઓના પ્રયત્નો વ્યથર્વ 
ન નીવડે. દવ્યાગં વ્યતઓની આવશ્યક જરૂરયાતોના પાલનની િનષ્ફળતા અથવા તેનુ ં અજ્ઞાન 
ઘણીવાર સ્ત્રોત, સમય અને શતના બગાડ તરફ દોરી જાય છે જેઆ લક્ષ્ય કેંદ્રી પ્રયત્નો દ્વારા હઠેળના 
સવર્વ-સમાિવષ્ટ વાતાવરણ િનમાર્વણના હતેનુે િનષ્ફળ બનાવે છે. છેવટે, આ બાબતો આપણને રિવન્દ્રનાથ 
ટાગોરે જેને “સાકંડી ઘરેલ ુ દવાલોના અવરોધોને તોડીને” કાવ્યાત્મકરૂપે દશાર્વવ્યુ ંછે તે હાસંલ કરવાની 
દશામા ંઆગળ વધવામા ંમદદ કરશે.

હુ ંસ ુશ્રી તારકા રોય, સયંત સચવ અને તેમની એસેિસબલ ભારત અભયાનની ટીમ – 
શ્રી િવકાસ પ્રસાદ - િનદેશક, શ્રી સજંયિસંહ – ઉપસચવ અને કુ. િપ્રય દિશર્મિની ઘોષ – સલાહકાર જેમણે 
સગુમ્ય વાતાવરણ બનાવવા માટે સમાજ ને યોગ્યતા તરફ સવંેદનશીલ બનાવવા માટે સમગ્ર 
ભારતમાથંી ફોટોગ્રાફ્સ નુ ંસકંલન કરીને આ ફોટો-ડાયજેસ્ટ ના િનમાર્વણ માટે ઉધમી પ્રયત્નો કયાર્વ છે તેમને 
અભનદંન આપુ ંછુ.ં હુ ંઆશા રાખુ ંછુ ં કે બધા સહભાગીઓ તેમના જાહરે સ્થળોને સગુમ્ય બનાવે ત્યારે 
િવિવધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાિસત પ્રદેશોમાથંી લેવામા ંઆવેલા કેટલાક શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણોના સચત્ર વણર્વનો 
દ્વારા ચિત્રત સચૂનાઓને સમજવા માટેની બાબતોની નોંધ લેશે અને તેનુ ંપાલન કરશે. 

પ્રસ્તાવના



શ્રીમતી તારકારોય,
સયંત સચવ,

દવ્યાગં વ્યતઓના સશતકરણનો િવભાગ, ભારત સરકાર.

 સમગ્ર ભારતમા ંત્રણ ક્ષેત્રો જેમ કે બાધંકામવાળા વાતાવરણ, પરવહન ક્ષેત્ર  અને આઇસીટી 
ઇકોિસસ્ટમમા ંસગુમ્યતા લાવવા માટે ૨૦૧૫મા ંસગુમ્ય ભારત અભયાન (AIC) ચાલ ુકરવામા ંઆવ્યુ.ં 
દવ્યાગં વ્યતઓના સશતકરણનો િવભાગ, સામાજક ન્યાય અને અિધકારીતા મતં્રાલય, ભારત 
સરકાર આ AICના અમલીકરણ અને િનયમન માટેનુ ંનોડલ િવભાગ છે. આ અભયાન ચાલ ુકરાયાના 
છેલ્લા થોડાક વષર્મોમા ં DEPwD એ  સમગ્ર ભારતમા ંમાત્ર જમીની વ્યવહારુ સમસ્યાઓ જ નહી પરંત ુ
સમજદારીના અભાવ/ક્ષિતની અને જાહરે ઇમારતોમા ંયોગ્ય સ્થળોએ સગુમ્યતા ઊભી કરવા બાબતની 
સમસ્યાઓનો પણ સામનો કયર્મો છે. તે સમજાયુ ંકેમ મકાનોમા ંસલુભતા માટે પનુ:િનમાર્વણ કરતી વખતે, તે 
આવશ્યક હત ુ ંકે દવ્યાગં વ્યતઓ, વદૃ્ધો, સગભાર્વ સ્ત્રીઓ, બાળકો, અશત અથવા ઘાયલ અને અસ્થાયી 
ધોરણે દવ્યાગં લોકોની જરૂરયાતો અને ચંતાઓને  સમજીને તેમને જરૂરી હોય તેમ  યોગ્ય રીતે 
સબંોધવામા ં આવે. તેથી, સબંિંધત અિધકારીઓને આ આવશ્યકતાઓ વડે િશક્ષત કરવા અને 
સમજાવવા ની જરૂરયાત ઊભી થઈ.

તદનસુાર, DEPwD એ દવ્યાગં વ્યતઓ અને વદૃ્ધો માટેના અવરોધ મત પયાર્વવરણની રચના 
માટેના િવગતવાર સમુેળ માગર્વદિશર્મિકા અને અવકાશ ધોરણો (Space Standards)ને પ્રકાિશત કરીને પ્રારંભ 
કયર્મો, જેમા ંસગુમ્યતાની ૧૦ મળૂભતૂ સિુવધાઓનો સમાવેશ કરીને સાવર્વજિનક ઇમારતોમા ંસલુભતા 
વધારવા માટેની  ન્યનુત્તિમ આવશ્યકતાઓને સમાપ્ત કરવામા ંઆવી. આ ૧૦ િવશેષતાઓ ઓગસ્ટ 
૨૦૧૯ થી કેન્દ્ર સરકાર અને તમામ રાજ્ય / કેન્દ્ર શાિસત સરકારોને જણાવવામા ંઆવી હતી. વળી, 
સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ મા ંમાનનીય કેન્દ્રીય સામાજક ન્યાય અને અિધકારીતા મતં્રીશ્રી થાવર ચદં ગેહલોત 
દ્વારા AIC ના મેનેજમેન્ટ ઇન્ફમર્મેશનિસસ્ટમ (MIS) પોટર્વલની શરૂઆત કરવામા ંઆવી હતી, જ્યા ંકેન્દ્ર અને 
રાજ્ય / કેન્દ્ર શાિસત રાજ્ય સરકારો એ સગુમ્યતા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે કરેલ રીટ્રોફટંગ ના 
ફોટોગ્રાફ્સ સાથે િવગતો અપલોડ કરવી જરૂરી હતી. આ ફોટો ગ્રાફ્સના િવશ્લેષણમા ં રીટ્રોફટંગના 
કામમા ં થયેલી ક્ષિતઓ ઉજાગર થઈ, જેમને CPwD અને રાજ્ય / કેન્દ્ર શાિસત સરકારોના યાને 
લાવવામા ંઆવી, જેથી તેમા ંસધુારા થઈ શકે અને બાકી રહલેા કામોમા ંતે થવા ન પામે.

MIS મા ં અપલોડ કરવામા ં આવેલા ફોટોગ્રાફના િવશ્લેષણ, સ્થળોની પ્રત્યક્ષ મલુાકાતો, સગુમ્યતા 
િનરીક્ષણોઅને ઇજનેરો અને આકર્કિટેટ્સની ટીમો સાથે કરવામા ંઆવેલ ચચાર્વમા ંયાને આવેલ ક્ષિતઓ  
આ પસ્તકા માટેનુ ં મળૂ કારણ (raison d'etre)છે. સચવશ્રી, CPwDએ આ ક્ષિતઓની પરૂતી માટે 
સાવર્વજિનક ઇમારતોમા ંસગુમ્યતાની ચત્રો અને ફોટોગ્રાફ દ્વારા સરળ (at aglance) સમજ માટેના સદંભર્વ 
પસુ્તકની જરૂરયાત દશાર્વવી હતી. આમ સગુમ્યતાની ૧૦ લાક્ષણકતાઓ ધરાવતા ફોટો-ડાઈજેસ્ટ એ 
સલુભતાના આવા સદંભર્વ પસુ્તકોની શ્રેણીનુ ંપ્રથમ પસુ્તક છે. એવુ ંનક્કી કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ ં કે સમગ્ર 
ભારતમાથંી સગુમ્યતાના ઉત્તિમ નમનુાઓના ફોટોગ્રાફ એકઠા કરવામા ંઆવે અને તેમને સરળતાથી 
સમજી શકાય એવા પસુ્તકના રૂપે ઉપલબ્ધ કરવવામા ંઆવે જેમા ંખબૂ લખાણ ન હોય. ઉપરાતં તેમા ં
થયેલા સધુારા અને નવીન પ્રક્રિયાઓનો પણ ઉલ્લેખ હોય.   
૧૦ મળૂભતૂ સગુમ્યતાઓ દશાર્વવતા ફોટોગ્રાફ્સ ને એકઠા ં  કરવા માટે ઘણાસ્રોતોનો ઉપયોગ  કરવામા 
આવ્યો હતો. રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાિસત સરકારોને તેમના ફોટોગ્રાફ્સ મોકલવા િવનતંી કરવામા ંઆવી હતી; 
તે જ રીતે એરપોટર્વ  ઑથોરટી ઑફ ઇન્ડયાને પણ જણાવવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં AICના MIS  પોટર્વલ પર આ 
હતે ુમાટે  ઉપલબ્ધ ફોટોગ્રાફનો પણ ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો હતો. ઉપરાતં DEPwD પાસે પહલેે થી જ 
ઉપલબ્ધ ફોટોગ્રાફ્સના ભડંારનો ઉપયોગ પણ કરવામા ંઆવ્યો. હકીકતમા ંએક ફોટોગ્રાફ, તેના સ્ત્રોતની 
ખાતરી કરીને  ઇન્ટરનેટ પરથી લેવામા ંઆવ્યો. 

આશા છે કે ફોટો ડાયજેસ્ટ મા ંએકત્ર કરવામા ંઆવેલા અને પ્રસ્તતુ કરવામા ંઆવેલા આ ફોટો 
ગ્રાફ્સ,જાહરે માળખામા ંસલુભ બનાવવાના ભારતના  પ્રયત્નોની માહતી આપીને ભારત ને વૈિશ્વક સ્તરે 
સગુમ્ય અને તે દ્વારા સમયાતંરે સાચા અથર્વ મા ંસવર્વ સમાવેશી બનાવશે. ચાલો આપણે સૌ સગુમ્યતાના 
સૈિનકો બનીએ.

પસ્તકા િવષે :-
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 નેશનલ બલ્ડીંગ કોડ જણાવે છે કે સગુમ્યતામા,ંઇમારતના તમામ સભંિવત ઉપયોગકતાર્વઓ 
માટેની  સ્વતતં્ર પહોંચ, પ્રવેશ, ખાલી કરવાની ક્રિયા, અને અથવા ઇમારતના ઉપયોગ અને તેની સેવાઓ 
અને સગવડો બાબતની સરળતાનો સમાવેશ થાય છે, જે આ પ્રક્રિયાઓ  દરિમયાન  જે વ્યતગત 
આરોગ્ય, સલામતી અને કલ્યાણને સિુનિશ્ચિત કરે.

સગુમ્યતાનો ખ્યાલ  માત્ર દવ્યાગં વ્યતઓ (PwDs) માટે જ નથી, પરંત ુતે સૌ કોઈ જે  લંગ, 
ઉમર, શારરીક શત, આિથર્મિક પરસ્થતી અથવા સાસં્કૃિતક જોડાણના અભાવના કારણે સવંેદનશીલ 
બની ગયા છે, જેમ કે વધો, િશશઓુ, નવ-માતાઓ, સગભાર્વ મહલાઓ, અકસ્માતના ભોગ બનેલા લોકો, 
બીમારો અને અસ્થર લોકો માટે પણ છે. 

યનુાઈટેડ નેશનનુ ં કન્વેન્શન ઓફ રાઇટ્સ ઓફ પરસન્સ િવથ ડસેબીલીટી (UNCRPD) 
દવ્યાગંતાના સામાજક મોડેલનો સ્વીકાર કરે છે. આ મોડેલ જણાવે છે કે કોઈ વ્યત એટલા માટે 
દવ્યાગં નથી કે તે કોઈ તબીબી સ્થિતનો ભોગ બની છે. પરંત ુસમાજના અભગમ અને માળખા કે જેમા ં
અસિુવધાપણૂર્વ પયાર્વવરણ અને પરવહન, સહાયક સાધનો અને તકનીકીનો અભાવ, ઉપયોગમા ંન લઈ 
શકાય તેવા ંસચંારના સાધનો, સેવા-આપિૂતર્મિમા ંક્ષિતઓ અને સામાજક ભેદભાવો, પવૂર્વગ્રહો અને કલકં 
પણ તેમને દવ્યાગં બનાવે છે. 

એજન્ડા ફોર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, ૨૦૩૦ જણાવે છે કે દવ્યાગંતા એ િવકાસલક્ષી કાયર્વક્રિમ અને 
માનવ અિધકારોની અનભુિૂત/પ્રાપ્તની પહોંચના અભાવનુ ંકારણ નથી.

સગુમતા આધાર માટે નીચે મજુબના આંતરરાષ્ટ્રીય આદેશો નક્કી કરવામા ંઆવ્યા છે.
•યનુાઈટેડ નેશન્સ કન્વેન્સન ઓન રાઇટ્સ ઓફ પરસન્સ વીથ ડીસેબીલીટીઝ, ૨૦૦૭ (UNCRPD) 
જેનો ભારતે સ્વીકાર કયર્મો છે. તે તેની પ્રસ્તાવનામા ં દવ્યાગં વ્યતઓને તમામ માનવાિધકારો 
અને મળૂભતૂ સ્વતતં્રતાનો આનદં માણવા માટે ભૌિતક, સામાજક, આિથર્મિક અને સાસં્કૃિતક 
પયાર્વવરણ આરોગ્ય અને િશક્ષણ અને માહતી અને સચંારની સગુમ્યતાની અગત્યતા સ્વીકારે 
છે.UNCRPD ના પ્રકરણ ૯ના અનચુ્છેદ ૨૬ અનસુાર દવ્યાગં વ્યતઓ માટે ભૌિતક વાતાવરણ, 
પરવહન અને માહીતી અને સચંાર બાબતે અન્ય લોકો સાથે શહરેી અને ગ્રામ્ય િવસ્તારોમા ં
સમાનતાના ધોરણે પહોંચ પરૂી પાડવાનુ ંઠરાવવામા ંઆવ્યુ ંછે.  

•ઇંચયન સ્ટે્રટેજી, ૨૦૧૨ જે UNCRPD પર આધારત છે, જે એિશયા અને પેિસફક મા ંઆવેલા 
દવ્યાગં વ્યતઓ માટે સમાિવષ્ટ, અવરોધમત અને અિધકાર આધારત સમાજ રચવાની 
દશામા ંપ્રયત્ન છે તેને ભારતે સ્વીકારેલ છે. તેનુ ં યેય ક્રિમાકં ૩ િવશેષપણે ભૌિતક પયાર્વવરણ, 
પરવહન, જ્ઞાન, માહતી અને સચંારને સમાિવષ્ટ સમાજ માટેની પવૂર્વશરત તરીકે દશાર્વવે છે. તેનુ ં
પ્રથમ લક્ષ્ય, પ્રાદેિશક રીતે સહમતી સધાયેલ દવ્યાગંતા-સમાિવષ્ટ િવકાસના યેય અને સગુમતા 
સાધવામા ંથયેલ પ્રગિત તપાસવા માટેના સચૂકો બાબતે છે. 

 સામાજક ન્યાય અને અિધકારીતા િવભાગ, ભારત સરકાર હઠેળના દવ્યાગં વ્યતઓના 
સશતકરણ માટેના  િવભાગે દવ્યાગં વ્યતઓના અિધકારોની રક્ષા માટે, દવ્યાગં વ્યતઓના 
અિધકારોના રક્ષણ માટેનો અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૧૬ (RPwD Act)નામનો દૂરંદેશી કાયદો ઘડયો છે. આ 

કાયદો દવ્યાગં વ્યતઓને આરોગ્ય, િશક્ષણ, રોજગાર, બન-ભેદભાવયત વ્યાવહાર, વાલીપણુ ંઅને 
મહત્વની બાબત સગુમ્યતા પરૂી પાડવામા ંસમાન તકો પ્રદાન કરે છે. RPwD, ૨૦૧૬ અિધિનયમ ૨૧ 

પ્રકારની દવ્યાગંતા જેમા ંહલન-ચલણ, દ્રષ્ટ, અને બોલવાની ક્રિયામા ંઅક્ષમતા, માનિસક દવ્યાગંતા, 
માનિસક બીમારી અને અન્ય તબીબી પરસ્થિતઓ જેમ કે રત-િવકારો (હમોફીલીયા, થેલેસેિમયા, 
િસકલસેલ રોગો) અને બહિુવધ દવ્યાગંતાનો સમાવેશ થાય છે, તેનો સમાવેશ કરે છે. RPwD, ૨૦૧૬ની 
કલમ ૪૦-૪૬, બાધંકામ કરેલ સ્થળોમા,ં પરવહન, યોગ્ય તકનીકી, ગ્રાહકોની ચીજ-વસ્તઓુ અને તમામ 

સેવાઓમા સમગ્ર જનતા માટેસાવર્વિત્રક સગુમ્યતા પરૂી પાડવાની બાબત ફરજયાત બનાવે છે. 

સગુમ્યતાની સમજ
શબ્દકોશનો અથર્વ : પ્રાપ્ત, સમાજ, મલૂ્યાકંન અને ઉપયોગમા ંસરળ હોવાનો ગણુ
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•કલમ ૪૫ : િનયમોની અિધસચુના બહાર પાડયાની તારીખથી પાચં વષર્વની અંદર તમામ સાવર્વજિનક 
ઇમારતોને િનયમાનસુાર સગુમ્ય  બનાવવામા ંઆવશે. 

•કલમ ૪૬ : િનયમોની અિધસચુના બહાર પાડયાની તારીખથી બે વષર્વની અંદર તમામ સરકારી અથવા 
ખાનગી સેવા પ્રદાતાઓ સમુ્યતાના  િનયમાનસુાર સેવાઓ પરૂી પાડશે.
જાહરે સવલતો અને માળખાગત સિુવધાઓના ડઝાઈનીંગ અને પ્લાનીંગ માટે ઉપલબ્ધ સગુમ્યતાના 
ધોરણોમા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

રાષ્ટ્રીય સગુમ્યતા માટેના આદેશ અને ધોરણો 

ઇમારતો અને જાહરે સ્થાનો માટે : 

❑કેન્દ્રીય જાહરે બાધંકામ િવભાગ, આવાસ અને શહરેી બાબતોનુ ંમતં્રાલયની  હામર્મોનાઇઝ્ડ 
ગાઈડલાઇંસ એન્ડ સ્પેસ સ્ટાન્ડડ્ર્વઝ  ફોર ક્રિએશન ઓફ બેરયફ્રર્દી એન્વાયરમેન્ટ ફોર પરસન્સ 
વીથ ડીસેબીલીટીઝ એન્ડ એલ્ડરલી પરસન્સ, ૨૦૧૬(હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સ) (RPwD 
િનયમો, ૨૦૧૭ હઠેળ અિધિનયિમત)

❑બ્યરૂો ઓફ ઇંડયન સ્ટાન્ડડ્ર્વઝ દ્વારા  નેશનલ બલ્ડીંગ કોડ, ૨૦૧૬ (NBC)

પરવહન સેવાઓ માટે 

•રેલ્વે મતં્રાલય દ્વારા હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇંસ ફોર પેસેન્ઝસર્વ િવથ ડીસેબીલીટીઝ ઓવર ઇંડયન રેલ્વેઝ 
•માગર્વ, પરવહન અને ધોરીમાગર્મોનુ ંમતં્રાલય દ્વાર કોડ ફોર એપવૃલ એન્ડ ડઝાઇન ઓફ બસ (RPwD 
િનયમો, ૨૦૧૭ હઠેળ અિધિનયિમત)

•નાગરક ઉડ્ડયન મતં્રાલય દ્વારા હેંડબકૂ ઓફ બેરયર ફ્રી સ્પેસ સ્ટાન્ડડ્ર્વઝ ફોર બીલ્ટ એંવાયમર્મેન્ટ
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માહતી અને સચંાર તકનીકી (ICT) ઇકોિસસ્ટમ માટે
•ઇલેટ્રોિનસ અને માહતી તકનીકી મતં્રાલય દ્વારા ગાઈડલાઇન્સ દ્વારા ગાઈડલાઇંસ ફોર 
ઇંડયન ગવનર્વમેન્ટ વેબસાઈટસ (RPwD િનયમો, ૨૦૧૭ હઠેળ અિધિનયિમત)

•માહતી અને પ્રસારણ મતં્રાલય દ્વારા ગાઈડલાઇંસ ફોર ટીવી વ્યઇુંગ બાય પરસન્સ વીથ 
હયરીંગ ઇમ્પેડર્વ 

RPwD, ૨૦૧૬ તેની કલમો ૪૦ થી ૪૬ અન્વયે સગુમ્યતા માટે નીચે મજુબના આદેશ આપે 
છે.

•કલમ ૪૦ : દવ્યાગં વ્યતઓ (PwDs) માટે ભૌિતક પયાર્વવરણ, પરવહન, માહતી અને 
સચંાર સહતની યોગ્ય તકનીકી અને પ્રણાલીઓ અને અન્ય સવલતો અને સેવાઓમા ંશહરેી 
અને ગ્રામ્ય િવસ્તારોમા ંજાહરે જનતાને સગુમ્યતા પરૂી પાડવા  માટે િનયમો બનાવવાની 
જોગવાઈ.

•કલમ ૪૧ : દવ્યાગં વ્યતઓ (PwDs)ને બસસ્ટોપ, રેલ્વે સ્ટેશન અને એરપોટર્વ  પર 
સગુમ્યતાના ધોરણો અનસુારની સવલતો પરૂી પાડવા, તેમને તમામ પ્રકારની પરવહન 
સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા,અને તેમની હલન-ચલનની જરૂરયાત માટે સલુભ માગર્મો 
ઉપલબ્ધ કરાવવા તેમજ PwDsની વ્યતગત હલન-ચલનને પ્રોત્સાહત કરવા યોગ્ય 
પગલા ંલેવા.

•કલમ ૪૨ : દવ્યાગં વ્યતઓ (PwDs)ને શ્રાવ્ય, છાપેલા સ્વરૂપે અને ઈલેટ્રોિનક ફોમર્મેટમા ં
તમામ માહતી મળી શકે, PwDsને દ્રશ્ય સામગ્રીના વણર્વન, સાકેંિતક  ભાષાના અથર્વઘટન 
અને સબ-ટાઇટલ/લોઝ કેપ્શન અને રોજીદા જીવનમા ંઉપયોગમા ંલેવાતા ંઈલેટ્રોિનક 
સામાન અને સાધનો વૈિશ્વક ડઝાઇનમા ંઉપલબદ્ધ થાય તે સિુનિશ્ચિત કરવુ.ં

•કલમ ૪૩ : વૈિશ્વક ડઝાઇનવાળા સામાન્ય વપરાશના ગ્રાહક ઉત્પાદનો અને તેને સબંિંધત 
અન્ય વસ્તઓુના િવકાસ, ઉત્પાદન અને િવતરણને પ્રોત્સાહત કરવા.

•કલમ ૪૪ : સગુમ્યતાના િનયમો અનસુારના ન હોય તેવા બાધંકામોને બાધંકામની 
અનમુતી ન આપીને, બાધંકામ પણૂર્વ થયાના (Completion Certificate) કે તેમા ંરહવેા અંગેનુ ં
પ્રમાણપત્ર  (Occupancy Certificate) ન આપીને સગુમ્યતાના ધોરણોનુ ંફરજયાત પાલન.



સગુમ્ય ભારત અભયાન 

બધંકામ અને પયાર્વવરણની સગુમ્યતા 
AIC ના બાધંકામ અને પયાર્વવરણની સગુમ્યતા હઠેળ, DEPwD સલુભ જાહરે કેન્દ્રત ઇમારતોના િવકાસ 

માટે ભારતભરના રાજ્યો/કેન્દ્રશાિસત પ્રદેશો સાથે કામ કરી રહ્યુ ં છે. આ માટે, કેન્દ્ર અને 
રાજ્ય/કેન્દ્રશાિસત પ્રદેશ સરકારોએ અભયાનના તબક્કા I, II અને III મા ં રીટ્રોફટ કરવા માટેની 
ઇમારતોની ઓળખ કરી છે. સલુભતાના િનયમોના અમલીકરણ અને તમામ જાહરે જગ્યાઓ અને 
ઇમારતોમા ંસલુભતાના ઓછામા ંઓછા 10 મળૂભતૂ લક્ષણો સિુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રયાસો કરવામા ંઆવી 
રહ્યા છે. સલુભતાની આ સિુવધાઓ કે જે હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઇડલાઇન્સમાથંી દૂર કરવામા ંઆવી છે. સેટર 

સ્પેિસફક ક્રિયાઓ પણ હાથ ધરવામા ંઆવી રહી છે જેથી સલુભ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રચરના િવકાસને કેન્દ્રત રીતે 
પ્રોત્સાહન આપવામા ંઆવે, જેથી ભિવષ્યની નકલ માટે મોડેલ બનાવવામા ંઆવે.

પરવહન પ્રણાલી 
પરવહન ક્ષેત્ર હઠેળ માત્ર રેલ્વે સ્ટેશન્સ, એરપોર્વસ અને બસ સ્ટોપ્સને અવરોધમત બનાવવાની 
િવચારણા કરવાની નથી પરંત ુસાધનો  અને સેવાઓને પણ સગુમ્ય  બનાવવાની છે. રેલ્વે દ્વારા 
દવ્યાગં-મૈત્રીપણૂર્વ ડબ્બાઓ, જુદા જુદા પરવહન સત્તિાિધકારીઓ દ્વારા નીચા ભોયતળીયાવાળી બસો  
અને એરોબ્રીજ રેંપ્સ એ એવા ંપગલા ંછે જે સિુવધાપણૂર્વ સાધનો પ્રત્યે દોરી જાય છે. પરવહન ક્ષેત્રે 
પછૂપરછ, ટીકીટ ખરીદી આંટા સેવાઓની ખરીદી જેવી સેવાઓને મહત્તિમ લાભદાયી રીતે હાથ ધરાવી 
જોઈએ. સાવર્વિત્રક રીતે સલુભ હોય તેવી વધારે આધિુનક, સમાવેશી અને ટકાઉ પ્રણાલીઓના િવકાસ 
માટે પરવહન ક્ષેત્રના સગુમ્યતાના ધોરણોને અધતન કરવામા ંઆવી રહ્યા છે. 
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 દવ્યાગં વ્યતઓના સશતકરણ માટેનો િવભાગ, સામાજક ન્યાય અને 
અિધકારીતા મતં્રાલય, ભારત સરકાર દવ્યાગં વ્યતઓ (PwDs) પ્રત્યે સમાજમા ં
જાગરુકતા, િશક્ષણ અને સવંેદનશીલતાના િવકાસ પ્રત્યે સમિપર્મિત છે.  UNCRPD  ને માન્યતા 
આપ્યા  બાદ સરકારે તેની પ્રિતબધતા પરૂી કરવા એક મખૂ્ય અભયાન - સગુમ્ય ભારત 
અભયાન (AIC)ની તા. 3૩ જી ડસેમ્બર ૨૦૧૫ થી DEPwD દ્વારા  શરૂઆત કરી છે. ઇિઞ્ચિઓન 
સ્ટે્રટેજી, ૨૦૧૨ને અનસુરીને આ અભયાનનુ ંલક્ષ્ય બાધંકામ યત પયાર્વવરણ, પરવહન 
અને ICT ઇકો િસસ્ટમ ત્રણેય ક્ષેત્રોમા ંઅવરોધ મત વાતાવરણ સર્જવાનુ ંછે.
આ અભયાનનુ ંલક્ષ્ય સમાજના માગર્વદશર્વન યત પરીવતર્વન દ્વારા સલુભ સવલતો અને 
સેવાઓના  પ્રમાણત, કુદરતી અને ઈરાદા પવૂર્વકના  િવકાસના સગુમ્ય માળખાના 
વાસ્તિવક નમનૂા સર્જવાનો છે. આ હતેનુી િસધી માટે અભયાન નીચેના મળૂભતૂ 
િસધાતંોને અનસુરે છે. 
સાવર્વિત્રક ડઝાઇન : - સૌને ઉપયોગી એવા ંઉત્પાદનો,પયાર્વવરણો, કાયર્વક્રિમો અને સેવાઓની 
રચના કરવી જેમા ં  સભંવ હોય ત્યા ં સધુી કોઈક પ્રકારના પરીવતર્વન અથવા િવિશષ્ટ 
ડઝાઇનની જરૂર ન પડે. 
વાજબી સમાવેશન :- કોઈ ખાસ કસ્સામા ં અપ્રમાણસર અથવા અયોગ્ય બોજો નાખ્યા 
િસવાય PwDsઅન્ય લોકો સાથે સમાન ધોરણે તેમના અિધકારો ભોગવી શકે તેવા જરૂરી અને 
યોગ્ય ફેરફારો અને અનકુલૂનો.

ICT ઇકો િસસ્ટમ 

આધિુનક જગતમા ં ડજટલ અને આભાસી માળખા પરના વધતા જતા ં આધારને લીધે આ 
અભયાન માહતી અને સચંાર તકનીકી (ICT)મા ંપણ સગુમ્યતાના વહવેારોને પ્રોત્સાહત કરે છે. 
શ્રવણની ક્ષિતધરાવતા ંલોકો ટીવી જોઈ શકે તે માટે કાયર્વક્રિમોનુ ંલોઝ્ડ કેપ્શનીગ/ સબટાઈટલ 
કરવામા ંઆવે છે. સરકારી વેબસાઈટો બનાવટી વખતે દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય ક્ષિતવાળા લોકોની 
િવશેષ જરૂરયાતોની કાળજી લેવા માટે વેબ સગુમ્યતા માટેની માગર્વદશર્વક સચૂનાઓ છે.



સગુમ્ય ડઝાઇન અંગેના િસધાતંો નીચેના પર આધારત છે 

2. વ્હીલ ચેર વાપરનારાઓ માટે પહોંચની 
કક્ષા

હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સની કલમ ૩.૨
 સગુમ્ય પહોંચ - ૯૦૦ એમએમ થી ૧૨૦૦ 
એમએમ (૩ફૂટ થી ૪ ફૂટ) ૧૩

 નીચેની મહત્તિમ પહોંચ – ૨૫૦ એમએમ 
(૦.૮ ફૂટ)  અને ઉપરની પહોંચનુ ંસ્તર 
૦૦ એમએમ ( ૪.૩ ફૂટ)

 મહત્તિમ બાજુની પહોંચ અવરોધ પર  ૮૬૦ 
એમએમ (૨.૭ ફૂટ) X  ૫૦૦ એમએમ (૧.૭૫ 
ફૂટ) ઉડાણ ૧૨૦૦ ઇએમઇએમ (૪ ફૂટ)

3. દ્રષ્ટ  ક્ષેત્ર –
4. હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સની કલમ 

૩.૩
 સગવડદાયી દ્રષ્ટ  ક્ષેત્ર ૯૦૦ એમએમ થી 
૧૮૦૦ એમએમ (૩ ફૂટ થી ૬ ફૂટ)

1. સહાયક સાધનો અને જરૂરી 
જગ્યા, 
હામર્મોનાઇઝ્ડ 
ગાઈડલાઇન્સની કલમ ૩.૧

વ્હીલ ચેર – ૧૨૦૦ એમએમ X ૯૦૦ 
એમએમ (૪ ફૂટ x ૩ ફૂટ) જમીન પર 
જગ્યા ૧૫૦૦ એમએમ (૫ ફૂટ) વળવા 
માટેની િત્રજ્યા

•ઘોડી – ઓછામા ં ઓછુ ં ૯૨૦ એમએમ 
(૩.૦૬ ફૂટ)ની અવરોધ િવનાની જગ્યા 
અને ૩૦૦ એમએમ (૧ફૂટ) સધુીની  
ઊંચાઈ
 વાઇટ કેન્સ – ૯૦૦ એમએમ(૩ ફૂટ)ની 
અવરોધ િવનાની જગ્યા, ઉપર ૬૦૦ 

એમએમ 

સગુમ્યતાના માટે ડઝાઇન અંગેના િસધાતંો

4. ઊચાઇ અને પહોળાઇનુ ંક્ષેત્ર 
હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સની કલમ ૩.૪

 

- િનયતં્રણ કરનારા સાધનોની ભોયતળયાથી  
ઊચાઇ ( સ્વીચ બોડર્વ, એલામર્વ બટન્સ વગેરે) ૪૦૦ 
એમ એમ થી ૧૨૦૦ એમ એમ (૧.૩ ફૂટ થી ૪ ફૂટ)
- કાઉન્ટસર્વ – મહત્તિમ ઊચાઇ ૮૦૦ એમએમ (૨.૫ 
ફૂટ) કાઉન્ટરની નીચે પગ માટેની જગ્યા ૩૫૦ 
એમએમ (૧.૧.૫ ફૂટ)
-દરવાજાની મહત્તિમ પહોળાઈ ૯૦૦ એમએમ (૩ 
ફૂટ)

(ચત્રોનુ ંસ્ત્રોત : દશાર્વવેલ કલમ મજુબ હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇંસ) 
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જ્યા ંસગુમ્યતાની ખબૂ જરૂર છે
તમામ સાવર્વજિનક ઇમારતો અને સ્થળોએ સાવર્વિત્રક સગુમ્યતા જરૂરી છે. 

દવ્યાગં વ્યતઓના અિધકાર અિધિનયમ “સાવર્વજિનક ઇમારત”ની વ્યાખ્યા આપે છે કે તે એવી 
સરકારી કે ખાનગી ઇમારત છે જેનોજન સાધારણ દ્વારા સપંકર્વ  અથવા ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે, તેમા ં
શૈક્ષણક અથવા વ્યાવસાિયક હતેઓુ માટે ઉપયોગમા ં લેવાતી ઇમારતો, કાયર્વ-સ્થળ, વ્યાવસાિયક 
પ્રવિૃતઓ માટેના સ્થળ, જાહરે ઉપયોગીતાઓ, ધાિમર્મિક, સસં્કૃિતક, આનદં-પ્રમોદની પ્રવિૃતઓના સ્થળ, 
તબીબી કે ચકત્સકીય સેવાઓ, કાનનૂનો અમલ કરાવતી એજન્સીઓ , સધુારણા કેન્દ્રો, ન્યાિયક ફોરમો, 
રેલ્વે સ્ટેશનો અથવા પ્લેટફોમર્વ, રોડવેઝ બસ સ્ટેન્ડ અથવા ટિમર્મિનસ, એરપોટર્વ  અથવા જળમાગર્મો વગેરેનો 
સમાવેશ થાય છે. ઉપરાતં  હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સનુ ંપ્રકરણ ૪ હતે ુઅથવા ઉપયોગની દ્રષ્ટએ 
તેમને નીચેના જૂથોમા ંવહચેે છે.

બાધંકામયત પયાર્વવરણ સલુભતાની 10 મળૂભતૂ સિુવધાઓ:

બાહ્ય (Outdoors) આંતરક (Indoors)

૧. સગુમ્ય માગર્મો
૨. પાકર્કિંગ
૩. ઇમારતના પ્રવેશદ્વારો

૪. સ્વાગત-કક્ષ
૫. પરસાળો
૬. લફ્ટ /એલીવેટર
૭. દાદર / સીઢી
૮. શૌચાલયો
૯. પીવાના પાણીની સિુવધાઓ
૧૦. ચેતવણી માટેની સજં્ઞાઓ
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મળૂભતૂ સગુમ્યતાની ૧૦ લાક્ષણકતાઓ, પ્રથમ દ્રષ્ટીએ
લાક્ષણકતા માપ/સ્પેસીફીકેશન

બાહ્ય લાક્ષણકતાઓ
સગુમ્ય માગર્મો ૯૦૦ એમએમ – ૧૮૦૦ એમએમ, લપસી ન પડાય તેવુ ંફશર્વ, અનભુવી શકાય તેવો માગર્વ, િનશાનીઓ ((દશાસચૂક અને માહતીપ્રદ), સારી રીતે પ્રકાિશત, અવરોધ 

િવનાનો રસ્તો
સગુમ્ય પાકર્કિંગ ૩૦ મી. ના પ્રવેશ દ્વારની અંદર ૫૦૦૦ એમએમ X ૩૬૦૦ એમએમ, ટ્રાન્સફર બે, સલુભ માગર્વ સાથેનુ ંજોડાણ, ઊભી અને ફશર્વ પર િનશાનીઓ,

ઇમારતનુ ંસગુમ્ય પ્રવેશ દ્વાર ૯૦૦ – ૧૮૦૦ એમએમની ઢોળાવવાળી  પહોળાઈ, ૧:૧૨ અને  છેડા ંપરથી ગોળ કરેલી ગ્રીપ સાથેની,બે જુદી જુદી  ઊંચાઈવાળી હને્ડ રેઇલ,લપસી ન પડાય તેવુ ં
ફશર્વ, િવરોધી રંગ રચના, ૧૦૦૦ એમએમનો મખુ્ય દરવાજો, દેખાય તે રીતની િનશાનીઓ 

આંતરક લાક્ષણકતાઓ
સગુમ્યપરસાળ ૧૫૦૦ એમએમ થી ૧૮૦૦ એમએમ, ચોખ્ખી પહોળાઈ, લપસી ન પડાય તેવુ ંફશર્વ, અનભુવી શકાય તેવો માગર્વ, સારી રીતે પ્રકાિશત, ખરુશીઓ, કંુડા વગેરેના અવરોધ િવનાનો રસ્તો, દરવાજા 

પરસાળમા ંખલૂવા જોઈએ નહી.
સ્વાગત કક્ષ ઓછી ઊંચાઈવાળા કાઉન્ટસર્વ (૭૫૦ એમએમ થી ૮૦૦ એમએમ), પહોળાઈ ૭૫૦ એમએમ થી ૯૦૦ એમએમ પગ માટેની જગ્યા ૮૦૦ એમએમ ઊંચાઈ અને કાઉન્ટરની નીચે ૪૮૦ એમએમ 

ઉડાઈ, સલુભ લાક્ષણકતાઓની માહતી,સવંાદ માટે વૈકલ્પક માયમ, બ્રેઇલ, શ્રાવ્ય ઈન્ડક્ષન લપૂ

લફ્ટ / એલીવેટસર્વ ૯૦૦ એમએમ પહોળા દરવાજા, પ્રવેશ દ્વાર પર ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ, ૧૫૦૦ એમએમ X ૧૫૦૦ એમએમ લફ્ટની કારનુ ંમાપ, બ્રેઇલ બટન, શ્રાવ્ય માહતી,ડીજીટલ ડસ્પ્લે, ત્રણ બાજુ 
પકડી શકાય તેવા ગે્રબ-બાર, ચેતવણીનુ ંબટન, પાછળની દીવાલે અરીસો

શૌચાલયો ૨૦૦૦ એમએમ X ૨૨૦૦ એમએમ સેનેટરી ફીટીંગ્સની આસપાસ, જમણા અને ડાબા હાથનો ઉપયોગ કરનાર દ્વારા  પકડી શકાય તેવા હેંડલ્સ,૯૦૦ એમએમનુ ંબહાર ખલૂતા ડબલ દરવાજા,  
લપસી ન પડાય તેવુ ંફશર્વ, કટોકટીની ચેતવણી માટેનુ ંબટન, બધં કરવા માટે સાકંળ (વચ્ચે અને નીચે) સરળતાથી વાપરી શકાય તેવા હને્ડલ અને લીવર પ્રકારના લાબંી ડોકવાળા નળ, ચોખટ 
હોવી જોઈએ નહી  

સગુમ્ય દાદર પગથીયાની સમક્ષિતજ સપાટી પર િવરોધી રંગોના પટ્ટા, બમણી ઊંચાઈવાળા ખણૂા/સપાટીઓ ગોળ કરેલા હને્ડ-રેઇલ (૩૮ એમએમ થી ૪૫ એમએમ), ચેતવણી આપતી અનભુવી શકાય તેવી 
શરૂઆત અને અંતે ટાઇલ્સ, દીવાલ અને હને્ડ રેઇલ વચ્ચે ૫૦ એમએમની ખાલી જગ્યા જેથી યોગ્ય પકડ આવી શકે.

પીવાના પાણીની સગુમ્યસિુવધા નીચી ઉંચાઇવાળા કાઉન્ટસર્વ (૭૫૦ એમએમ-૮૦૦ એમએમ),કાઉન્ટરની નીચે પગ માટે જગ્યા (૩૦૦ એમએમ), રેંપ્સ, ગટર અથવા પાણીના િનકાલ માટેના કોઈ છીદ્રો નહી, બમણી ઊંચાઈવાળા 
ફુવારા જેવા સરળતાથી ચાલ ુકરી શકાય તેવા નળ  

િનશાનીઓ દશાસચૂક અને માહતીપ્રદ, િવરોધી રંગોવાળી, સમજવામા ંસરળ, અગત્યની જગ્યાઓ પર, ઢંકાઈ ન જાય તે રીતે, પ્રમાણત, અને વૈકલ્પક રીતે જેમ કે બ્રેઇલ લીપીમા,ં શ્રાવ્ય પધિતથી, 
અનભુવી શકાય તેવા નકશા/ બોડર્વ, પ્રાદેિશક ભાષા,િનશાનીઓ જેની ઉપર દશાર્વવવામા ંઆવે તે કાગળ વગેરે માયમ એન્ટી-ગ્લેર પ્રકારનુ,ં મેટ ફીનીશ (ચમક િવનાનુ)ં અને ટકાઉ  હોવુ ંજોઈએ. 
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સગુમ્ય 
માગર્વ

હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સની કલમ ૫.૫
કલમ બી ૨.૨, પ્રકરણ ૧૩, ભાગ ૩, એનબીસી ભાગ ૧

ચત્રના સ્ત્રોતનો સદંભર્વ : નેશનલ બલ્ડીંગ કોડ ભાગ ૩, પ્રકરણ ૧૩
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સગુમ્યમાગર્વ

પ્રવેશ દ્વાર તરફ દોરી જતો પહોળો, 
સળંગ અને અનભુવી શકાય તેવો 

રસ્તો

•રસ્તાની લઘતુ્તિમ પહોળાઈ એક વ્હીલચેર માટે ૧૫૦૦ એમએમ (૫ફૂટ) અને બે 
વ્હીલચેર એક સાથે પસાર થઈ શકે તે માટે ૧૮૦૦ એમએમ (૬ ફૂટ) હોવી જોઈએ.

•અવરોધ, ઉચકાયેલ / બહાર નીકળેલ રચનાઓ ટાળવી
•ઇમારત સધુીનો સમગ્ર રસ્તો સારી રીતે પ્રકાિશત અને સવલતો / ઉપયોગી સ્થળો 
પ્રવેશ દ્વાર અને બહાર જવાના રસ્તાને િવરોધી રંગોવાળો અનભુવી શકાય તેવો હોવો 
જોઈએ.

•માહતી આપતી અને દશાસચૂક િનશાનીઓ હોવી જોઈએ.

ચાલવાના રસ્તાને  માત્ર જુદા રંગની ટાઇલ્સથી 
દશાર્વવેલો છે. અનભુવી અથવા ચેતવણીની 

િનશાનીઓ નથી. 

•રસ્તો સશુોભન માટેની રચનાઓ / લેન્ડ્સ્કેપીંગ, ગટરના ઢાકંણા, ફૂલ-છોડના કંુડા, 
પાકર્કિંગ વગેરેથી અવરોધાયેલો હોય.

•અનભુવી શકાય તેવો અને યોગ્ય  ડઝાઇનનો  સળંગ રસ્તો ન હોય. 
•ચેતવણી આપતી કે માગર્વદશર્વક ટાઇલ્સ ન હોય અથવા યોગ્ય રીતે લગાવાઈ ન હોય.
•રસ્તા પર પ્રકાશની વ્યવસ્થા ન હોય.
•વ્હીલચેરના હલનચલન માટે બનાવેલ માગર્વ/માગર્વ સાકંડો છે, 1500 મીમી (5 ફૂટ) 
કરતા ઓછો છે.

સગુમ્યમાગર્વ
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બહારના દદર્દીઓનો િવભાગ, ગણેશ દાસ હોસ્પટલ, િશલોંગ, મેઘાલય
•હોસ્પટલની દરેક વીંગને જોડાવા માટે સગુમ્ય પરસાળોની રચના કરવામા ંઆવી છે.
•દ્રષ્ટીની ક્ષિતવાળા વ્યતઓ આરામથી હારી ફરી શકે તે માટે િવરોધી રંગોવાલા 
અનભુવી શકાય તેવા માગર્મો બનાવવામા ંઆવ્યા છે.  

•વધારાની સલામતી માટે અને જુદી જુદી ઊંચાઈ ધરાવતા લોકો માટે બમણી 
ઊંચાઈવાળી ગોળ છેડા કરેલી હને્ડરેઇલ  
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રાજીવ ભવન, ભવુનેશ્વર, ઓરસ્સા
•મખુ્ય ગેટ / દરવાજાથી ઇમારતના પ્રવેશ દ્વાર સધુી સલુભ માગર્વ બનાવવામા ં
આવ્યો છે.

•માગર્વને વાહનો માટેના રસ્તાથી જુદો રાખવામા આવ્યો છે અને બેરોકટોક 
હલનચલન માટે તેને અબવરોધમત રાખવામા આવ્યો છે.

•અનભુવી શકાય તેવી ટાઈલ્સ અને  િવરોધી રંગો ધરાવતો પહોળો અને 
સળંગ રસ્તો

•રસ્તા પરરેંપ્સ, અનામત પાકર્કીંગ વગેરે દશાર્વવતી યોગ્ય િનશાનીઓ 
(દશાસચૂક અને માગર્વદશર્વક) આપવામા ંઆવી છે.

•રસ્તો આદશર્વ રીતે પ્રકાિશત છે. 2625



રોડ ડીઝાઇન નયા રાયપરુ સ્માટર્વ  સીટી, છત્તિીશગઢ 

•ઊપસેલા ટેબલટોપ (વાહનો સરળતાથી પસાર થઈ શકે તે માટે પગે ચાલનારાઓ માટે 
ઉપસાવેલી અને બનંે બાજુ ઢાળવાળી રચના)ના ઉપયોગ દ્વારા સળંગ રોડ ક્રિોસીંગ 
બનાવવામા ંઆવ્યા છે.  

•દ્રષ્ટી-ક્ષિતવાળી વ્યતઓ સરળતાથી રસ્તો ક્રિોસ કરી શકે તે માટે અનભુવી શકાય 
તેવા સળંગ માગર્મો

•આ રચના સાઇકલ ચાલકો, વ્હીલચેરનો ઉપયોગ કરનારાઓ અને પગે ચાલનારાઓ 
માટે રોડ ક્રિોસ કરતી વખતે સલામતી બક્ષે છે. 
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સવંેદના પાકર્વ , ડીડીઆરસી, િત્રકમગઢ, મય પ્રદેશ
•કેડીઓ સહત િવરોધી રંગોની રચનાવાળા માગર્વદશર્વક રસ્તાઓ જે એવા સલુભ માગર્મોનુ ં
સર્જન કરે છે જે બેઠક વ્યવસ્થા કે જે હર કોઈ ખલુ્લા સાવર્વજિનક સ્થાનની અગત્યની 
લાક્ષણકતા હોય છે તેના સહત,  આ બગીચા / ઉપવનના તમામ અગત્યના ભાગોને 
જોડે છે.

•ઉપવન / બગીચાની મલુાકાત લેતા ંઉમરલાયક વ્યતઓ, બાળકો અને દવ્યાગંોને 
વધારાની સહાય મળે તે માટે બે જુદી જુદી  ઊંચાઈવાળી, ગોળ કરેલા છેડાવાળી  
હને્ડરેઇલ ધરાવતા માગર્મો બનાવવામા ંઆવ્યા છે.

•વળાકંો અને જ્યા ંરસ્તા મળતા હોય તેવા જકંશનો પર  ચેતવણી આપતી અને 
અનભુવી શકાય તેવી ટાઈલ્સો ધરાવતા  માગર્મો 
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સગુમ્ય 
પાકર્કિંગ

કલમ ૧૦.૧, હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇંસ
કલામ બી ૩, પ્રકરણ ૧૩, ભાગ ૩, એનબીસી ભાગ ૧

ચત્રના સ્ત્રોતનો સદંભર્વ : નેશનલ બલ્ડીંગ કોડ ભાગ ૩, પ્રકરણ ૧૩ 
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સગુમ્ય પાકર્કિંગ સગુમ્ય પાકર્કિંગ 

પહોળી જગ્યા, ફ્લોર માકર્કિંગ અને 
એસેસ રૂટ સાથે જોડાયેલ સામાન્ય 

ટ્રાન્સફર ખાડી

•પાકર્કિંગની જગ્યાનુ ંમાપ  ઓછામા ંઓછુ ં૫૦૦૦ એમએમ X ૩૬૦૦ એમએમ 
(૧૬ ફૂટ X ૧૨ ફૂટ)  હોવુ ંજોઈશે અને તે સલુભ પ્રવેશદ્વાર અને લફ્ટથી ૩૦ 
મીટર સધુીના અંતરે  નજીક (૧૦૦ ફૂટ) 

•વ્હીલચેર વાપરનારાઓ માટે ૧૨૦૦ એમએમ (૪ ફૂટ) પહોળો અને સલુભ 
માગર્વ સાથે જોડાયેલ ટ્રાન્સફર-બે

•સાઇન-પોસ્ટ અને જમીન પર દશાર્વવેલ આંતરરાષ્ટ્રીય િનશાનીઓ વડે 
ઓળખાત ુ ંસલુભ પાકર્કિંગ  

નજરે ન ચડે તેવુ,ં પ્રમાણત ધારાધોરણો 
િવનાનુ ં સાકંડુ ં અને સલુભ માગર્વ સાથે 
જોડાયા િવનાનુ ંપાકર્કિંગ.

•દવ્યાગંો માટે કોઈ અનામત પાકર્કિંગ નહી, અને જો હોય તો પણ પ્રવેશદ્વારની નજીક 
નહી. 

•પ્રમાણત િનશાનીઓ નહી- જમીન પર માકર્કિંગનો અભાવ, ઊભા સાઇન-બોડર્વ ન હોવા, 
દશાર્વવવામા ંઆવેલ િનશાનીઓ પણ યોગ્ય  રીતે નજરે ચડે તેવી રીતે દશાર્વવેલી ન 
હોવી. 

•વ્હીલચેર વાપરનારાઓ માટે તેના પરથી ઉતારવા અને ચઢવા માટેનુ ંકોઈ સ્થળ ન 
હોવુ ં

•અવરોધ િવહીન સગુમ્યમાગર્વ સાથે-જોડાયેલા ન હોવુ.ં 3433



ભારતીય પ્રાણીશાસ્ત્ર સવર્મેક્ષણ, પણુે, મહારાષ્ટ્ર
•પાકર્કિગ ઇમારત તરફ જતા ંસલુભ માગર્વ સાથે જોડાયેલુ ંછે.
•પાકર્કિંગમા ંજમીન પર િનશાનીઓ કરેલ છે ઉપરાતં ઊભા સ્તભં પર પણ 
િનશાનીઓ દશાર્વવેલી છે. 

•એક ટ્રાન્સફર-બે પણ છે જેના પર ચેતવણી દશાર્વવેલ છે અને માગર્વદશર્વક 
અનભુવી શકાય તેવી ટાઇલ્સ જડેલી છે જે રસ્તા તરફ દોરી જાય છે. 3635



રાજામુદં્રી એરપોટર્વ , આંધ્ર પ્રદેશ
•પાકર્કિંગ પ્લોટના પ્રવેશ  અને િનકાશના સ્થળની નજીક દવ્યાગં લોકો માટે 
પાકર્કિંગ માટે મોટી જગ્યા અનામત રાખવામા આવી છે.

•પાકર્કિંગ પ્લોટમા ં જમીન પર સલુભતાની સાવર્વિત્રક િનશાનીઓ દોરવામા ં
આવી છે. અને દરેક પાકર્કિંગ પ્લોટમા ં વ્હીલચેરના ઉપયોગકતાર્વઓ માટે 
ઉતરવવા અને ચઢવા માટે ટ્રાન્સફર ખાડી ની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
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જયદેવ ભવન, ભવુનેશ્વર, ઓરસ્સા
•દવ્યાગં વ્યતઓ માટેના પાકર્કિંગ પ્લોટમા ંજમીન પર સ્પષ્ટ રીતે દેખાય તે પ્રમાણે 
િનશાનીઓ કરી છે અને સ્થભંો પર સાઇન બોડર્વ મકૂવામા ંઆવ્યા છે.

•પાકર્કિંગ પ્લોટનો િવસ્તાર મોટો છે અને વ્હીલચેરના ઉપયોગકતાર્વઓ માટે ઉતરવા અને 
ચઢવા માટે ટ્રાન્સફર ખાડીની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
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તરૂા િસિવલ હોસ્પટલ, િશલોંગ, મેઘાલય
•ઇમારતની નજીક પ્રવેશ પાસે પાકર્કિંગ પ્લોટ બનાવવામા ંઆવ્યા છે.
•દવ્યાગં વ્યતઓ માટે અનામત રાખવામા આવેલા પાકર્કિંગ પ્લોટમા ંજમીન પર અને 
સ્તભં પર એમ બનંે રીતે સ્પષ્ટ િનશાનીઓ આપવામા ંઆવી છે. 

•વ્હીલચેરના ઉપયોગકતાર્વઓ માટે ઉતરવવા અને ચઢવા માટે એક સામાન્ય (common) 
ટ્રાન્સફર ખાડી સાથે દવ્યાગં વ્યતઓ માટે બે (૨) પાકર્કિંગ પ્લોટ રાખવામા ંઆવ્યા છે.
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ડીડીઆરસી, ઉજ્જૈન, મય પ્રદેશ
•દૂરથી દેખાતા સાઇન િનશાનીઓ વાળા સાઈનબોડર્વ  સાથે ઇમારતના નજીકમા ં
પાકર્કિંગ બનાવવામા ંઆવેલુ ંછે.

•પાકર્કિંગમાથી જતો માગર્વ  પહોળા ઢાળ મારફત ઇમારતના પ્રવેશદ્વારને સીધો 
જ જોડે છે.

•પ્રવેશમા ંઅનભુવી શકાય તેવી માગર્વદશર્વક િનશાનીઓ અને બે જુદી જુદી  
ઊંચાઈવાળી, ખણૂા ગોળ કરેલ હને્ડરેઇલ, વધારાના ટેકા માટે આપવામા ં
આવી છે.  
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સગુમ્ય 
પ્રવેશ દ્વાર 

હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સની કલમ ૫.૪ અને ૭.૨ 
કલમ બી-૪ અને બી-૬ પ્રકરણ ૧૩, ભાગ ૩, એનબીસી ભાગ ૧

ચત્ર સદંભર્વ સ્ત્રોત : નેશનલ બલ્ડીંગ કોડ ભાગ ૩, પ્રકરણ ૧૩

૩
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સલુભ પ્રવેશદ્વાર સલુભ પ્રવેશદ્વાર

ચેતવણી આપતી ટાઈલ્સથી ચાલ ુથતો 
જમીનમાથી ઊભી કરેલી હને્ડરેઇલ વાળો 
હળવો ઢાળ

▪લઘતુ્તિમ ૧૨૦૦ એમએમની પહોળાઈ ધરાવતો, અવરોધ િવનાનો  ૧ : ૧૨ ના 
પ્રમાણવાળો પ્રવેશ દ્વાર સધુીનો રેમ્પ / ઢાળ અને ઓછામા ંઓછો ૧૦૦૦ એમએમ 
પહોળો દરવાજો.
▪રેમ્પની  બનંે બાજુ ગોળ કરેલા સળંગ હને્ડ રેઇલીંગ (૭૬૦એમએમ (૨.૫ ફૂટ) અને 
૯૦૦ એમએમ (૩ ફૂટ)) . રેમ્પની શરૂઆત અને અંતમા ંહને્ડ રેઇલીંગ પર  બ્રેઇલ સચૂક 
િનશાનીઑ પણ આપી શકાય. 
▪શરૂઆતમા ં અને અંતે ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ અને લપસી ન પડાય તેવુ ં ફશર્વ, 
લેન્ડીંગ અને િનશાનીઓ ફરજયાત છે.    

કોઈ પણ જાતની ચેતવણી આપતી 
ટાઇલ્સ અને હને્ડ રેઇલ્સ િવનાનુ,ં 
અવરોધોવાળંુ  લપસી પડાય તેવુ ંફશર્વ 

•કોઈ રેમ્પ / ઢાળ નહી. જો હોય તો પણ તે સીધો, સાકંળો અને  લપસી પડાય 
તેવો હોય.

•હને્ડ રેઇલ આપેલી નથી અથવા આપી હોય તો પ્રમાણત ડઝાઇન મજુબ 
નથી રેમ્પ પર ચેતવણી આપતી ઊપસેલી ટાઇલ્સ, બ્રેઇલ સચૂક િનશાની 
અથવા સજં્ઞાઓ નથી.

•રેમ્પ પર સશુોભન માટેની સામગ્રી, ઊપસેલ રચનાઓ પાકર્કિંગ વગેરેનો 
અવરોધ.
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રબન્દ્ર મડંપ, ભવુનેશ્વર, ઓરસ્સા
•ઇમારત સાથે ભળી જતી સપંણૂર્વતા સાથેનો રેમ્પ /ઢાળ તેની ભવ્યતાને પણૂર્વતા બક્ષે છે. 
•રેમ્પને ચેતવણી આપતી ટાઈલ્સો અને બે જુદી જુદી ઊંચાઈવાળી, ખણૂા ગોળ કરેલી 
હને્ડ-રેઇલ સાથે અનભુવી શકાય તેવા માગર્વથી સલુભ બનાવવામા ંઆવ્યો છે.

•રેમ્પ ઉપર સ્પષ્ટ રીતે દેખાય તેવી િનશાનીનુ ંસાઇન બોડર્વ મકૂીને તેને ઓપ અપાયો છે. 
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સરકારી સગં્રહાલય, એગ્મોર, ચેન્નાઇ, તાિમલનાડુ
•આ ઇમારત સાસં્કૃિતક વારસાનુ ંમલૂ્ય (Heritage Value) ધરાવતી હોવાથી 
તેમા ંલઘતુ્તિમ ફેરફારો કરીને તેને સગુમ્ય બનાવવામા ંઆવી છે.

•ચેતવણી આપતી ટાઈલ્સોથી અંત પામતા અનભુવી શકાય તેવો સળંગ માગર્વ 
રેમ્પ સાથે જોડીને પ્રવેશને સગુમ્ય બનાવવામા ંઆવ્યો છે. 

•રેમ્પ ઉપર સલામતી, સગવડ અને સરુક્ષા માટે બે જુદી જુદી ઊંચાઈની, ખણૂા 
ગોળ કરેલી હને્ડ રેઇલ મકૂવામા ંઆવી છે. 
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અિધક સચવાલયની ઇમારત, િશલોંગ, મેઘાલય
•ઇમારતની પ્લન્થ સધુી પહોંચવા પગિથયા ં સાથેનો રેમ્પ મકૂીને પ્રવેશને સલુભ 
બનાવવામા ંઆવ્યો છે.

•રેમ્પ ઉપર હળવો ઢાળ અને શરૂઆતમા,ં મયમા ંઅને અંતે ચેતવણી આપતી ટાઈલ્સો  
મકૂીને અને અનભુવી શકાય તેવો માગર્વ બનાવીને તેને ઓપ અપાયો  છે.

•બે જુદી જુદી ઊંચાઈની, ખણૂા ગોળ કરેલી હને્ડરેઇલ સાથે દીવાલ સાથે મકૂવામા ં
આવેલી હને્ડરેઇલ વધારાનો આધાર પરૂો પાડે છે.
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કલેટર કચેરી, કુન્નરુ, કેરાલા 
•પ્રવેશદ્વાર આગળ ધીમે ધીમે વધતો ઢાળ તેને સલુભ બનાવે છે.
•પગિથયા ંસાથે,ઇમારતમા ંપ્રવેશ માટે અનભુવી શકાય તેવો, બમણી 
ઊંચાઈવાળી હને્ડરેઇલ ધરાવતો માગર્વદશર્વક પથયત રેમ્પ તેને પરૂક 
બને છે.

•ચેતવણી આપતી ટાઈલ્સો દ્વારા સલુભતાને વધારવામા ંઆવી છે. 
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એકાઉન્ટન્ટ જનરલની કચેરી, કોહમા, નાગાલેન્ડ
•ઇમારતને  સગુમ્ય  બનાવવા માટે પ્રવેશદ્વાર આગળ બનંે બાજુ બે જુદી જુદી  
ઊંચાઈવાળી, ગોળ કરેલા ખણૂા ધરાવતી હને્ડ રેઇલવાળો રેમ્પ મકૂવામા ં
આવ્યો છે.

•રેમ્પને અવરોધમત રાખવામા આવ્યો છે. ઉપરાતં ચેતવણી આપતી 
ટાઈલ્સો અને અનભુવી શકાય તેવા માગર્વદશર્વક પાઠ દ્વારા તેની સગુમ્યતા 
વધારવામા ંઆવી છે. 
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િમઝોરમ યિુનવસર્સીટીનુ ં દવ્યાગંતાના અભ્યાસ માટેનુ ંકેન્દ્ર આઇઝલ,  િમઝોરમ
•ઇમારતના પ્રવેશ માટે િવરોધી રંગોવાળો અને  અનભુવી શકાય તેવો 
માગર્વદશર્વક પથયત ધીમે ધીમે વધતો ઢાળ મકૂવામા ંઆવ્યો છે.

•સગુમ્યતા વધારવા રેમ્પની પહલેા ચેતવણી આપતી ટાઈલ્સો મકૂવામા ં
આવી છે. 

•રેમ્પ, ઇમારતના અંદરના ભાગ સધુી અનભુવી શકાય તેવા માગર્વદશર્વક પથ 
તરીકે ચાલ ુરહ ેછે.   
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સગુમ્ય 
સ્વાગત કાઉન્ટર

કલમ ૫.૧૧, હારમોનાઇઝ્સ ગાઈડલાઇંસ
કલમ બી ૧૦,પ્રકરણ ૧૩,ભાગ ૩,એનબીસી ભાગ ૧

ચત્ર સદંભર્વ સ્ત્રોત : નેશનલ બલ્ડીંગ કોડ ભાગ ૧, પ્રકરણ ૧૩

૪
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સગુમ્ય સ્વાગત કાઉન્ટર

વ્હીલચેર પર બેઠેલા વ્યત 
સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકે તેવુ,ં  
ઓછી ઊંચાઈવાળંુ, પગ રાખવા 
માટે  થોડી જગ્યાવાળંુ કાઉન્ટર 

•સ્વાગત અથવા માહતી કાઉન્ટરને ઓછી ઊંચાઈ (૮૦૦એમએમ ૨.૭ ફૂટ) અથવા 
િનશાનીવાળા બમણી ઊંચાઈવાળા કાઉન્ટર દ્વારા સગુમ્ય બનાવવામા ં આવ્યા છે. 
કાઉન્ટરની સામે બાજુએ ૯૦૦ એમએમ X ૧૨૦૦એમએમ (૩ ફૂટ X ૪ફૂટ )ની અવરોધ 
િવનાની જગ્યા,કાઉન્ટરની નીચે ૮૦૦ એમએમની (૨.૭૫ ફૂટ) પગ રાખવા માટેની 
જગ્યા અને મહત્તિમ ઊંડાઈ ૪૮૦ એમએમ (૧.૬ ફૂટ)

•વાતચીત કરવા માટે વૈકલ્પક માયમ – ઇન્ડકશન લપૂ, બ્રેઇલ, શ્રાવ્ય સદેંશા વગેરે.
•ઇમારતમા ંસગુમ્ય સવલતોની માહતી ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવશે.
•કમર્વચારી ગણની આ બાબતો પ્રત્યે સવંેદનશીલતા 

વ્હીલચેરના ઉપયોગકતાર્વઓ માટે પગ મકૂવાની જગ્યા 
િવનાનુ ંસાકંડુ ંકાઉન્ટર, અસ્પષ્ટ અને સરળતાથી ન દેખાય 
તેવી િનશાનીઓ 

•બન-સગુમ્ય કાઉન્ટર / નાના ઓરડામા ંબનાવેલુ ંકાઉન્ટર
•કાઉન્ટરની નીચે પગ મકૂવાની જગ્યા આપેલી નથી અથવા 
કાઉન્ટરની ઉપરનો ભાગ ખબૂ ઊંડો

•સગુમ્યતાની લાક્ષણકતાઓ અંગેની માહતી ઉપલબ્ધ નથી અથવા 
મયાર્વદત માહતી ઉપલબ્ધ છે.

•માહતી વૈકલ્પક ફોમર્મેટમા ંઉપલબ્ધ નથી.

સગુમ્ય સ્વાગત કાઉન્ટર
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કૃષ્ણનગર મેટ્રો સ્ટેશન, લખનઉ, ઉતર પ્રદેશ 

•સ્ત્રોત : 
https://themetrorailguy.com/2017/lmrcs-releases-lucknow-metro-fare-chart-ca
rd-info/

•મેટ્રો સ્ટેશન પર ઓછી ઊંચાઈવાળંુ ટકીટ કાઉન્ટર દવ્યાગં વ્યતઓની જરૂરયાતોને 
યાને રાખીને કાળજીપવૂર્વક બનાવવામા ંઆવ્યુ ંછે. 

•સારી રીતે સમજી શકાય અને સાભંળવાની અને બોલવાની ક્ષિત ધરાવતા વ્યતઓ 
સાથે સવંાદ માટે  તે માટે ડજીટલ ડસ્પ્લે જેવી સિુવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવી 
છે. 

•કાઉન્ટર પર સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય તેવી િનશાનીઓ આપવામા ંઆવી છે. 
•કાઉન્ટર સધુી પહોંચવા માટે સ્ટેનલેસ સ્ટીલના ઉપયોગ વડે ચેતવણી માટેના ‘પેચ’
વાળો માગર્વ બનાવવામા ંઆવ્યો છે. 
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નેતાજી સભુાસ ચદં્ર બોઝ ઇન્ટરનેશનલ એરપોટર્વ , કોલકત્તિા, પિશ્ચિમ 
બગંાળ

•વ્હીલચેર વાપરનારાઓ સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકે તે માટે ઓછી 
ઊંચાઇવાળંુ સગુમ્ય કાઉન્ટર

•દૂરથી જ સરળતાથી દેખાઈ શકે તે માટે કાઉન્ટર પર સ્પષ્ટ િનશાની મકૂવામા ં
આવી છે. 

•હલે્પ-ડેસ્ક સધુી પહોંચવાના માગર્વ પર અનભુવી શકાય તેવા સ્ટેનલેસ 
સ્ટીલના ઉપયોગ વડે ચેતવણી માટેના બટન મકૂવામા ંઆવ્યા છે.
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દેહરાદૂન રેલ્વે સ્ટેશન, દેહરાદૂન, ઉત્તિરાખડં
•દ્રષ્ટીની ક્ષિતવાળા વ્યતઓ માટે પ્રવેશદ્વાર પર જ સ્પશર્વથી સમજી 
શકાય તેવો સમગ્ર સ્ટેશનનો નકશો મકૂવામા ંઆવ્યો છે. 

•સરળતાથી પહોંચી શકાય તેટલી ઊંચાઈ પર નકશાને મકૂવામા ં
આવ્યો છે.
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મજૂર અદાલત, ફરીદાબાદ, હરીયાણા 
•દ્રષ્ટીની ક્ષિત ધરાવતા વ્યતઓ માટે ઇમારતના સમગ્ર લેઆઉટનો 
અનભુવી શકાય તેવો નકશો મકૂવામા ંઆવ્યો છે.

•સરળતાથી પહોંચી શકાય તેટલી ઊંચાઈ પર નકશાને મકૂવામા ં
આવ્યો છે.  
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સચવાલય, ચેન્નાઈ, તાિમલનાડુ
•પ્રવેશદ્વાર પર જ દ્રષ્ટીની ક્ષિત ધરાવતા વ્યતઓ માટે ઇમારતના સમગ્ર 
લેઆઉટનો અનભુવી શકાય તેવો નકશો મકૂવામા ંઆવ્યો છે.

•સરળતાથી પહોંચી શકાય તેટલી ઊંચાઈ પર બોડર્વને મકૂવામા ંઆવ્યુ ંછે.  
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સગુમ્ય 
પરસાળો

કલમ ૫.૫., હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડ્લાઈન્સ
કલમ બી ૫.૨, પ્રકરણ ૧૩, ભાગ ૩, એનબીસી ભાગ ૧

ચત્ર સદંભર્વ સ્ત્રોત : 
https://www.gradus.com/files/webfm/brochure_-_wall_protection_systems_-_march_

2017_update_dec_2018.pdf

૫
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સગુમ્ય પરસાળ

•ચોખ્ખી ૧૫૦૦ એમએમ થી ૧૮૦૦ એમએમ (૫ ફૂટ થી ૬ ફૂટ)ની સળંગ પહોળાઇ સાથે 
લપસી ન પડાય તેવા ફશર્વ અને અનભુવી શકાય તેવા માગર્વ સાથે 

•૧૫૦ લસ (150 lux)નુ ંપ્રકાશનુ ંસ્તર જળવાવવુ ંજોઈએ. ક્યાય અંજાઈ જવાય તેવો 
પ્રકાશ નહી પરંત ુસારી રીતે પ્રકાિશત ભાગ.

•દશાસચૂક અને માહતીપ્રદ િનશાનીઓ હોવી જોઈએ. 
•જ્યા ંસધુી સભંવ હોય ત્યા ંસધુી ઊંચાઈ પર આવેલી બે હને્ડરેઇલ સળંગ રાખવી 
જોઈએ.

•ઓરડાના દરવાજા બહારની બાજુ ખલૂવા જોઈએ નહી.    

 અનભુવી શકાય તેવો પથ યોગ્ય રીતે 
બનાવવામા ં આવ્યો નથી, તેમા ં
અવરોધ છે અને તે સળંગ નથી

•ચોખ્ખી ૧૫૦૦ એમએમ થી ૧૮૦૦ એમએમ (૫ ફૂટ થી ૬ ફૂટ)ની સળંગ પહોળાઇનુ ં
પાલન કરવામા ંઆવ્યુ ંનથી.

•લપસી ન પડાય તેવા ફશર્વ અને અનભુવી શકાય તેવા માગર્વ નથી. ફશર્વ પર સ્પષ્ટ 
િવરોધી રંગો નથી.

•રસ્તાને ફૂલ-છોડના કંુડા, બેઠક વ્યવસ્થા વગેરે જેવા અવરોધોથી મત રાખવામા 
આવ્યો નથી.

•અપરૂતો પ્રકાશ અને  પરસાળની અંદર ઘરેા રંગોનો ઉપયોગ.
•હલન-ચલનની દશામા ંઅનભુવી શકાય તેવી માગર્વદશર્વક ટાઇલ્સ બેસાડવામા ંઆવી 
નથી.

સળંગ અનભુવી શકાય તેવા 
પથ અને ઊંચાઈ પર લગાડેલી 
બે હને્ડરેઇલ

સગુમ્ય પરસાળ
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ખેતી િનયામકની કચેરી, ચેન્નાઈ, તાિમલનાડુ
•અગત્યના સ્થળોએ જેમા ં કે દરવાજા આગળ, લફ્ટની સામે અને દાદરની 
શરૂઆત અને અંતે ચેતવણી આપતી ટાઈલ્સોવાળો અને  સળંગ અનભુવી 
શકાય તેવો સગુમ્ય માગર્વ બનાવીને આ ઇમારતના પરસાળને સલુભ 
બનાવવામા ંઆવ્યો છે. 

•પરસાળ પણૂર્વ પ્રકાિશત છે અને હલન-ચલનમા ં  નડતર બને  તેવા કોઈ 
અવરોધ નથી. 
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ગરુુ તેગ બહાદુર હોસ્પટલ, દીલ્હી 
•હોસ્પટલની પરસાળને અનભુવી શકાય તેવા માગર્વદશર્વક રસ્તા પર પીવીસીના બટન્સ 
મકૂીને વધારે સારી રીતે ઓળખી શકાય તેવો બનાવીને સલુભ બનાવવામા ં આવ્યો છે. 
ઉપરાતં, તેના પર સ્પષ્ટ િવરોધી રંગોનો ઉપયોગ થયો છે. 

•પરસાળમા ંઊંચાઈ પર  છેડા ગોળ કરેલી બે હને્ડરેઇલીંગ્સ  પણ આપવામા ંઆવી છે.
•પરસાળ પણૂર્વ પ્રકાિશત છે અને હલન-ચલનમા ં નડતર બને  તેવા કોઈ અવરોધ નથી.

8281



િસિવલ સ્ટેશન, કલ્પેટ્ટા, કેરાલા
• સ્થળની ભૌગોલક રચનાને કારણે સગુમ્ય પરસાળો દ્વારા ઇમારતના 
દરેક માળને જોડવામા ંઆવ્યા છે. 

•દ્રષ્ટીની ક્ષિતવાળા વ્યતઓ સરળતાથી હરી ફરી શકે તે માટે, સારી 
રીતે િવરોધી રંગો ધરાવતા અનભુવી શકાય તેવો માગર્વ.

•જુદી જુદી ઊંચાઈવાળા લોકોની  વધારાની સલામતી અને સહાય  
માટે પરસાળમા ંઊંચાઈ પર  છેડા ગોળ કરેલી બે હને્ડરેઇલીંગ્સ.
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વીર સાવરકર ઈન્ટરનેશનલ એરપોટર્વ , પોટર્વ  બ્લેઇર, અંદામાન અને 
િનકોબાર ટાપઓુ

•એરપોટર્વની અંદર સ્ટેનલેસસ્ટીલના બટન્સના ઉપયોગથી અનભુવી શકાય 
તેવો સગુમ્ય માગર્વ બનાવવામા ંઆવ્યો છે. 

•માગર્વ પર અગત્યની જગ્યાઓ પર ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ લગાડવામા ં
આવી છે.
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સગુમ્ય 
લફ્ટ / એલવેટસર્વ

કલમ ૭.૪, હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સ
કલમ બી ૬.૪, પ્રકરણ ૧૩, ભાગ ૩, એનબીસી ભાગ ૧

ચત્ર સદંભર્વ સ્ત્રોત : https:/www.bca.gov.sg/data/ImgCont/202/dimension.htm
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સગુમ્ય લફ્ટ

•લફ્ટની અંદરનુ ંમાપ ઓછામા ંઓછુ ં૧૫૦૦ એમએમ X ૧૫૦૦ એમએમ (૫ ફૂટ X ૫ 
ફૂટ) હોવુ ંજોઈએ. શક્ય હોય તો ૧૩ પેસેન્જસર્વની ક્ષમતા, પકડવા માટેનો બાર ૯૦૦ 
એમએમ (૩ ફૂટ)ની ઊંચાઈ પર

•દરવાજાની લઘતુમ પહોળાઈ ૯૦૦ એમએમ (૩ ફૂટ) જાળવવી
•બ્રેઇલ બટન્સ, શ્રાવ્ય સદેંશાના પ્રસારણની વ્યવસ્થા, ડજટલ ડસપ્લે,  એલામર્વ બટન, 
ઈમરજન્સી બ્રેક,પાછળની દીવાલ પર અરીસો, અને અન્ય ઓપરેટીંગ િમકેિનઝમ 
(કંટ્રોલ પેનલ) જેવી ફરજયાત રીતે સમાવેશ કરાતી બાબતો ૬૫૦ એમએમ (૨.૧૫ 
ફૂટ) થી ૮૦૦ એમએમ (૨.૩ ફૂટ)ની ઊંચાઈ પર હોવી જોઈએ. 

•લફ્ટની બહાર િનશાની અને ચેતવણી માટેની ટાઇલ્સ હોવી જોઈએ.

િવશાળ પરંત ુ સકુંચત દરવાજો તેને બન-
સગુમ્ય બનાવે છે. અરીસો અને પકડવાના બાસર્વ 
નથી

•લફ્ટની સાઇઝ પરૂતી નથી (એક વ્હીલચેર માટે પણ) અથવા દરવાજો પરૂતો પહોળો 
નથી. 

•પકડવા માટેના બાસર્વ, બ્રેઇલ બટન્સ, શ્રાવ્ય સદેંશાના પ્રસારણની વ્યવસ્થા, અરીસો, 
એલામર્વ બટન, જેવી ફરજયાત રીતે સમાવેશ કરાતી બાબતો નથી અથવા પહોંચી ન 
શકાય તેવી ઊંચાઈ પર અથવા સરળતાથી જોઈ શકાય તેવી રીતે મકેુલ નથી. 

•લફ્ટના દરવાજા આગળ ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ નથી અથવા ખોટી રીતે મકૂવામા ં
આવી છે.

પાછળનો અરીસો, ચેતવણી 
આપતી ટાઇલ્સ, યોગ્ય સ્થાને 
બટન્સ

શ્રાવ્ય સદેંશાના પ્રસારણની વ્યવસ્થા, 
બ્રેઇલ બટન્સ અને પાછળના અરીસા 
િવનાની  સાકંડી લફ્ટ 

સગુમ્ય લફ્ટ
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સચવાલય, જયપરુ, રાજસ્થાન
•બહારના ભાગમા ંયોગ્ય ઊંચાઈએ માળ અને લફ્ટની હલન-ચલનની દશા 
દશાર્વવાતા ડસપ્લે અને  બ્રેઇલ િનશાની આપીને  લફ્ટને સલુભ બનાવવામા ં
આવી છે. 

•લફ્ટના દરવાજા સામે ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ મકૂવામા ંઆવી છે. 
•મયાર્વદત અંગ-ચેષ્ટા કરી શકતી વ્યતઓ માટે પહોળો, સ્વયસંચંાલત 
દરવાજો તેવા વ્યતઓ માટે લફ્ટના ઉપયોગને સલુભ બનાવે છે. 
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રાજ્ય ગ્રથંાલય, સેટર ૧૭, ચડંીગઢ
•લફ્ટના દરવાજા પાસે ચેતવણી આપતી ટાઈલ્સના ઉપયોગથી 
લફ્ટના ઉપયોગને સરળ બનાવવામા ંઆવ્યો છે.

•વ્હીલચેર વાપરનારા માટે બટન્સ યોગ્ય ઊંચાઈએ મકૂવામા ંઆવ્યા 
છે. 

•વ્હીલચેર વાપરનારા માટે પરૂતા પહોળા દરવાજા રાખવામા આવ્યા 
છે..
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હૈદરાબાદ મેટ્રો, હૈદરાબાદ, તેલગંાણા
•મેટ્રોની લફ્ટ યોગ્ય રીતે પહોળી છે અને ડજટલ ડસપ્લે અને િનશાનીઓ જેવી 
લાક્ષણકતાઓ દેખાય તે રીતે પરૂી પાડવામા ંઆવી છે. 

•બ્રેઇલ બટન્સ વ્હીલચેરવાળી વ્યતઓ અને કોઈ પણ ઊંચાઈવાલી વ્યત ઉપયોગ 
કરી શકે તેટલી ઊંચાઈ પર  મકૂવામા ંઆવેલા છે.લફ્ટના દરવાજા સામે ચેતવણી 
આપતી ટાઇલ્સ પરૂી પાડવામા ંઆવી છે.

•મયાર્વદત અંગ-ચેષ્ટા કરી શકતી વ્યતઓ માટે પહોળો, સ્વયસંચંાલત દરવાજો તેવા 
વ્યતઓ માટે લફ્ટના ઉપયોગને સગુમ્ય બનાવે છે.
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શ્રી ગરુુ રામદાસજી ઇન્ટરનેશનલ એરપોટર્વ , અમતૃસર, પજંાબ
•લફ્ટ એટલી પહોળી છે કે તેની અંદર કોઈ તકલીફ િવના વ્હીલચેર ફેરવી 
શકાય છે. 

•લફ્ટમા ં રંગીન બ્રેઇલ બટન, માળની જાહરેાત કરતા ં સ્પીકસર્વ અને 
ઈમરજન્સી ટેલીફોનની સલુભતાની લાક્ષણકતાઓ છે. આ બાબતો ધરાવતી 
પેનલ ઊંચાઇ માટેના સાવર્વિત્રક ધોરણો અનસુારની છે.

•વધારાની સહાય માટે લફ્ટની અંદર ત્રણેય બાજુ પકડવા માટેના બાસર્વ 
આપેલા છે. 
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સરકારી સગં્રહાલય, ચેન્નાઈ, તાિમલનાડુ
•જ્યા ંજગ્યાનો અભાવ છે ત્યા ંહાઈડ્રોલક લફ્ટ આપવામા ંઆવી છે. 
•હળવેથી વધતા ં રેમ્પ /ઢાળ દ્વારા આ લફ્ટમા ં પ્રવેશ સિુવધાજનક 
બનાવવામા ંઆવ્યો છે.

•વ્હીલચેરનો ઉપયોગ કરનારી વ્યતઓ પણ સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકે તે 
રીતે લફ્ટને ચલાવવાના બટન્સની પેનલ મકૂવામા ંઆવી છે. 
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સરકારી સગં્રહાલય, ચેન્નાઈ, તાિમલનાડુ
•જ્યા ંજગ્યાના અભાવે અથવા ટોપોગ્રાફીના/સપાટીના   કારણે લફ્ટ શક્ય નથી ત્યા ં
ઊંચાઈના તફાવતને પહોચી વળવા વ્હીલચેરવાળી વ્યત માટે પ્લેટફોમર્વ લફ્ટ પરૂી 
પાડવામા ંઆવી છે. 

•પ્લેટફોમર્વ લફ્ટ પર વ્હીલ ચેરને આસાનીથી ચઢાવવા અને ઉતારવા માટે તેની સાથે 
kerb ramp અને સલામતી અને સરુક્ષા માટે વાળી શકાય/બધં કરી શકાય તેવી 
હને્ડરેઇલ પણ આપવા જોઈશે.

•જો શક્ય હોય તો પ્લૅટફૉમર્વ  પર વ્હીલ લોક કરવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ જેથી 
વ્હીલચેરએક જ સ્થળે સલામત રહ.ે   
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સરકારી સગં્રહાલય, ચેન્નાઈ, તાિમલનાડુ
•સલુભ ઊભી મસુાફરી (vertical travel) માટે ચેર લફ્ટનો િવકલ્પ પણ 
ઉપલબ્ધ છે જે ખાસ કરીને વયોવધ લોકો, બાળકો અને દવ્યાગં વ્યતઓ 
માટે િવશેષ લાભપ્રદ છે. 

•હાથ મકૂવા માટેનુ ંહને્ડલ અને ઘણા કસ્સામા ંસેફ્ટી બેલ્ટ વધારાની સિુવધા 
અને સલામતી પરૂા ંપાડે છે.

•િવસ્તારની મયાર્વદાવાળી જૂની  અથવા ધરોહરરૂપ /હરટેજ ઇમારતોમા ં
ઓછામા ંઓછો િવક્ષેપ કરીને સગુમ્યતા ઊભી કરવા માટેનો આ ઉત્તિમ િવકલ્પ 
છે.
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સગુમ્ય 
દાદર 

કલમ ૭.૩, હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇંસ 
કલમ બી ૬.૩, પ્રકરણ ૧૩, ભાગ ૩ એનબીસી ભાગ ૧

ચત્ર સદંભર્વ સ્ત્રોત : https://in.pintrerest.com/pin/431993789248726147/

૭
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સલુભ દાદર 

•૨૫૦ એમએમ (૯ ફૂટ) પહોળાઈ અને ૧૫૦ એમએમ (૪.૫ ફૂટ) ઊંચાઈવાળા િનયિમત 
પગિથયા,ં છેડે િવરોધી રંગોના પટ્ટા (અંધારામા ંચમકે  તેવા) સહતના દાદર

•દાદર જ્યા ંહોય તે લોબી પણૂર્વ પ્રકાિશત હોવી જોઈએ. 
•હને્ડરેઇલ પર શરૂઆતમા ંઅને અંતે બ્રેઇલ સચૂક અને ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ 
•દાદર પર બનંે બાજુ સળંગ બમણી, છેડા ગોળ કરેલી હને્ડરેઇલ (૭૬૦ એમએમ અને 
૯૦૦ એમએમ) પરૂી પાડવી. હને્ડરેઇલની પાઈપનો વ્યાસ ૩૮ એમએમ થી ૪૫ 
એમએમ અને દીવાલથી અંતર ૫૦ એમએમનુ ંરાખવુ.ં

•અિનયિમત અથવા ઊંચા અથવા સાકંડા પગિથયા ંઆપવામા ંઆવેલા છે.
•િવરોધી રંગના પટ્ટા આપેલા નથી અથવા સીધી સપાટી પર આપેલા હોવાથી દેખાતા 
નથી અથવા ખોટી ડઝાઇન અને પ્રિતબંબત ન કરે તેવા છે.

•ઘણી વખતે ધાર /છેડા ગોળ કયાર્વ િવનાના અથવા તટેૂલા હોય છે. 
•હને્ડરેઇલ ધોરણો મજુબ બનાવવામા ંઆવી નથી અથવા બનંે બાજુ મકૂવામા ંઆવી 
નથી અથવા દીવાલની ખબૂ નજીક હોવાથી યોગ્ય પકડ ધરાવતી નથી.

•ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ આપવામા ંઆવી નથી.

બનંે બાજુ છેડા ગોળ કરેલી બેવડી હને્ડરેઇલ અને 
િવરોધી રંગોના પટ્ટા

િવરોધી રંગોના પટ્ટા કરવામા ંઆવ્યા નથી. હને્ડરેઇલ 
અને ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ ધોરણો મજુબની નથી.

સલુભ દાદર 
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ખેતી િનયામકની કચેરી, ચેન્નાઈ, તાિમલનાડુ
•દાદરના દરેક પગિથયા ંપર સમ-ક્ષિતજ દશામા ં િવરોધી રંગો વાપરીને તેમને ઉઠાવ 
આપવામા ંઆવ્યો છે. તે પણ સિુનિશ્ચિત કરવામા ંઆવ્યુ ંછે કે તે  દાદરની નીચેથી અને 
ઉપરથી,  એમ બનંે તરફથી નજરે ચડે. 

•દાદરની શરૂઆતમા ંઅને અંતે બનંે સ્થળે ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ પરૂી પાડવામા ં
આવી છે. 

•દાદરની બનંે બાજુ છેડા ગોળ કરેલી, બમણી હને્ડરેઇલ આપવામા ંઆવી છે. 
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મખુ્ય સચવાલય ભવન, િશલોંગ, મેઘાલય
•પગથીયાઓ ઉપર ઊભા અને આડા (સમ-ક્ષિતજ) િવરોધી રંગોના પટ્ટાઓ વડે 
પગથીયાના છેડા  ઓછી/નબળી દ્રષ્ટી ધરાવતા વ્યતઓ સહત દરેકને દેખાય તેવા 
બનાવવામા ંઆવ્યા છે. 

•દાદર પર અને તે જ્યાથી શરૂ થાય છે અથવા પરંુૂ થાય છે ત્યા ંપણ છેડા ગોળ કરેલી 
બમણી હને્ડરેઇલ આપવામા ંઆવી છે. 

•દાદરની શરૂઆતમા ંઅને અંતે ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ મકૂવામા ંઆવી છે. 
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મજૂર અદાલત, ફરદાબાદ, હરયાણા 
•પરસાળને અવરોધમકુત રાખવાના અને અનભુવી શકાય તેવા સળંગ 
માગર્વદશર્વક પથવાળી સલુભ પરસાળનુ ંઆ એક ઉત્તિમ ઉદાહરણ છે.

•પગથીયાની ધારો/ છેડા સ્પષ્ટપણે દેખાય તે માટે તેમની સપાટી પર 
આડા અને ઊભા િવરોધી રંગોના પટ્ટા દોરવામા ંઆવ્યા છે. 

•છેડા ગોળ કરેલી બમણી હને્ડરેઇલ આપવામા ંઆવી છે.
•ફોટોગ્રાફમા ંદશાર્વવ્યા અનસુાર લફ્ટની આગળ અને દાદરને શરૂઆત 
અને અંતે ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ લગાડવામા ંઆવી છે.
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સગુમ્ય 
શૌચાલયો

પ્રકરણ ૮, હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડ્લાઇન્સ
કલમ બી ૯, પ્રકરણ ૧૩, ભાગ ૩, એનબીસી ભાગ ૧

ચત્ર સદંભર્વ સ્ત્રોત :  નેશનલ બલ્ડીંગ કોડ, ભાગ ૩,  પ્રકરણ ૧૩

૮
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સગુમ્ય શૌચાલય 
•શૌચાલયનુ ંલઘતુ્તિમ માપ ૨૦૦૦ એમએમ  X ૨૦૦૦ એમએમ (૬.૫ ફૂટ x ૬.૫ ફૂટ) હોવુ ં
જોઈએ જેથી વ્હીલચેર વાપરનારા તેને શૌચાલયમા ંસરળતાથી ઉપયોગમા ંલઈ શકે. 

•ફશર્વનુ ંફીનીશીંગ – શૌચાલયમા ંિવરોધી રંગોવાળંુ  અને લપસી ન પડાય તેવુ,ં યોગ્ય 
ગટર વ્યવસ્થાવાળંુ, ચૌખટ િવનાનુ ંફશર્વ હોવુ ંજોઈએ. 

•શૌચાલયના દરવાજા ૯૦૦ એમએમ (૩ ફૂટ) પહોળા હોવા જોઈએ. તેને બધં કરવા 
માટેની સાકંળ / આંકડી ઉપર, મયમા ંઅને નીચે હોવી જોઈએ. તે સરળતાથી વાપરી 
શકાય તેવી અને પગથી પણ ચલાવી શકાય તેવી હોવી જોઈએ. દરવાજાના હને્ડલ D 
આકારના અથવા લીવર પ્રકારના હોવા જોઈએ, નહી કે નોબ પ્રકારના.

•જરૂરી સામગ્રી અને ફીટીંગ્સ 
•લાબંી ડોકવાળા અને સરળતાથી વાપરી શકાય તેવા લીવરયત નળ આપવાના રહશેે.
•શૌચાલયના ટબ (WC)ની ઊંચાઈ ૪૫૦ એમએમ થી ૪૮૦ એમએમ (આશરે ૧.૫ ફૂટ) 
હોવી જોઈએ. 

•વોશ-બેિસનની ઊંચાઈ ૭૫૦ એમએમ થી ૮૦૦ એમએમ (આશરે ૨.૫ ફૂટ) હોવી 
જોઈએ.

•પકડવા માટેના હને્ડલ, દરવાજાના હને્ડલ, તમામ ફીટીંગ્સ, ચાલ-ુબધં કરવાની તમામ 
ચીજો (Operableitems)તેના વપરાશકતાર્વ સરળતાથી પહોંચી શકે તેટલી ઊંચાઈ પર, 
જમીન થી  ૩૦૦ એમએમ થી ૧૦૦૦ એમએમ (૧ ફૂટ થી ૩.૩. ફૂટ)ની ઊંચાઈ પર હોવા 
જોઈએ અને તે સરળતાથી ચલાવી શકાય તેવા હોવા જોઈએ. (લાબંા અને લવરવાળા 
નળ)

•૨૫૦ કલોનુ ંવજન ઝીલી શકે તેવા પકડવા માટેના પરૂતી સખં્યામા ંબાર / હને્ડલ હોવા 
જોઈએ.  

•એલામર્વ બટન ફશર્વથી ૩૦૦ એમએમ (૧ ફૂટ) ઊંચાઈ પર અને આદશર્વપણે ત્રણે દીવાલો 
પર હોવા જોઈએ. 

•અરીસા, વ્હીલચેર ઉપયોગકતાર્વઓને અનકુળૂ થાય તે રીતે યોગ્ય ખણૂે ગોઠવેલા હોવા 
જોઈએ. 

•શૌચાલય સારી રીતે પ્રકાિશત હોવા જોઈએ. 

ડાબા અને જમણા હાથના ઉપયોગ 
કરનારી વ્યતઓ માટે વાળીને 
બધં કરી શકાય તેવી હને્ડરેઇલ, 
એલામર્વ બટન 
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સગુમ્ય શૌચાલયો 

ચૌખટ અવરોધ ઊભો કરે 
છે.

પકડવા માટે કોઈ હને્ડલ આપેલા નથી, ફશર્વ 
લાપસી પડાય તેવુ ં છે અને િનશાની ખોટી 
દશા બતાવે છે. 

•વ્હીલચેર ફરી શકે તેટલુ ંપરૂત ુ ંશૌચાલયનુ ંમાપ નથી.
•જો શૌચાલયમા ંજવા માટે રેમ્પ / ઢાળ આપેલો હોય તો મોટે ભાગે તે 
ખબૂ સાકંડો, લાપસી પડાય તેવો અને સીધો (steep) યોગ્ય લેન્ડીંગ 
િવનાનો  હોય છે.

•પ્રવેશદ્વાર યોગ્ય સપાટી પર નથી હોતો અથવા ચૌખટ આપેલી હોય 
છે. 

•વ્હીલચેર વાપરનારી વ્યતઓ માટે દરવાજાની રચના યોગ્ય નથી 
હોતી અથવા દરવાજાની પહોળાઈ પરૂતી નથી હોતી. 

•પકડવાના હને્ડલ લગાડવામા ંઆવતા નથી અથવા જો લગાડેલા 
હોય તો પણ ધોરણો અનસુારની રચના અને શત મજુબના હોતા 
નથી. 

•દરવાજો બધં કરવા માટેની સાકંળ / કડી /લેચ, વાપરવામા ંમશુ્કેલ 
હોય છે.

•દરવાજા પરના હને્ડલ વાપરવામા ંમશુ્કેલ પડે તેવા નોબ (knob) 
પ્રકારના હોય છે. 

•લવરવાળા અને લાબંી ડોકવાળા નળ લગાડેલા નથી હોતા.
•ઈમરજન્સી બટન હોત ુ ંનથી. જો હોય તો કામ કરત ુ ંનથી. 
•શૌચાલયમા ંપરૂતો પ્રકાશ નથી હોતો અને હવાની અવાર-જવર 
પરૂતા પ્રમાણમા ંનથી હોતી.

•લપસી ન પડાય તેવુ ંફશર્વ નથી હોત ુ.ં
•સફાઈનો અભાવ અને પાણી ચવૂાના (leakage) કારણે શૌચાલય 
લપસી પડાય તેવુ ંઅને તેથી દવ્યાગં વ્યતઓ માટે ભયજનક બને 
છે.
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હાઇકોટર્વની ઇમારત, િશલોંગ, મેઘાલય
•ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ પકડવા અને ઉપયોગની સરળતા  માટે ગે્રબ-બાસર્વ 
આપવામા ંઆવ્યા છે.  યોગ્ય રીતે  જ  તમામ સેનેટરી ફીટીંગ્સને આવરી લેવાયા છે.

•હાથ-નળ (hand-faucet), ટોઇલેટ પેપર હોલ્ડર, વાલ્વ સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકાય 
તે રીતે બેસાડવામા ંઆવ્યા છે. 

•તાકીદના સમયે મદદ મેળવવા માટે ઈમરજન્સી એલામર્વ બટન પણ આપવામા ંઆવ્યુ ં
છે.
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કાલકટ એરપોટર્વ , કેરાલા 
•શૌચાલયમા ંલપસી ન પડાય તેવી ટાઇલ્સ લગાડવામા ંઆવી છે.
•સહાય અને વ્હીલચેરમાથી કમોડ પર બેસવા ઈત્યાદીમા ંસહાય થાય તે માટે, જમણા 
અને ડાબા હાથનો ઉપયોગ કરનારા માટે પકડવાના ગે્રબ-બાસર્વ આપવામા ંઆવ્યા છે. 

•ઉપયોગની સરળતા માટે લાબંા હડેલવાળા નળ આપવામા ંઆવ્યા છે.
•વ્હીલચેર વાપરનારાઓ માટે વોશબેિસન ઉપર ઢાળતો અરીસો મકૂવામા ંઆવ્યો હોત 
તો વધારે સગવડભયુર્યું થઈ શક્યુ ંહોત. 
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કન્ઝયમૂર ફોરમ, સેટર ૧૯, ચડંીગઢ
•ફોટોગ્રાફમા ં દેખાય છે તદનસુાર શૌચાલયના બહારના ભાગમા ં બાહ્ય સલુભતા 
લાક્ષણકતાઓ પરૂી પાડવામા ંઆવી છે, જેમ કે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય તેવી બ્રેઇલ િનશાની, 
અનભુવી શકાય તેવી ટાઇલ્સવાળો માગર્વદશર્વક માગર્વ પરૂા પાડવામા ંઆવ્યા છે.

•વ્હીલચેર વાપરનારા વ્યતઓ ઉપયોગ કરી શકે તે માટે ઢળતો અરીસો મકૂવામા ંઆવ્યો છે.
•શૌચાલયમા ં લપસી ન પડાય તેવી ટાઇલ્સ અને ડાબા અને જમણા હાથના 
ઉપયોગકતાર્વઓની સહાય માટે પકડવાના હને્ડલ / ગે્રબ-બાસર્વ મકૂવામા ંઆવ્યા છે.   
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જલ્લા કલેટર કચેરી, કુન્નરુ, કેરાલા
•હળવા ઢાળ /રેમ્પ દ્વારા શૌચાલયના પ્રવેશને સરળ બનાવવામા ંઆવ્યો છે. 
•દરવાજા આગળ ચૌખટ ન મકૂીને શૌચાલયનો પ્રવેશ સરળ (seamless) બનવાનુ ં
િસિનિશ્ચિત કરવામા ંઆવ્યુ ંછે. 

•સ્પષ્ટપણે દેખાય તેવી િનશાની મકૂવામા ં આવી છે. ઉપરાતં, શૌચાલયની નજીક 
દવ્યાગં વ્યતઓ માટે અનામત એવી  રાહ જોવા માટેની જગ્યા (waiting area) 
બનાવવામા ંઆવી છે.

•અગત્યની જગ્યાઓએ ચેતવણી આપતી ટાઈલ્સો સાથે અનભુવી શકાય તેવા 
માગર્વવાળો રેમ્પ પણ બનાવવામા ંઆવ્યો છે. 
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તાશી નામજ્ઞાલ એકેડેમી, ગેંગટોક, િસક્કમ
•ઇમારતની બહારની બાજુ સલુભ શૌચાલય બ્લોક બનાવવામા ંઆવ્યા છે જેમા ંપ્લેન્થ 
લેવલ સધુીનો હળવા ઢાળ અને ટેકા માટે હેંડરેઇલવાળો રેમ્પ છે. વ્હીલચેર વાપરનારા 
વ્યત સરળતાથી તેનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે તે પરૂતો પહોળો રાખવામા આવ્યો 
છે. 

•દૂરથી દેખાતી િનશાનીઓ અને અનભુવી શકાય તેવી માગર્વદશર્વક ટાઈલ્સોથી સલુભતા 
વધારવામા ંઆવી છે.    
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પીવાના પાણીની 
સગુમ્ય સવલત

કલમ ૫.૧૨.૧, હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડ્લાઇન્સ
કલમ બી ૭.૧૧ પ્રકરણ ૧૩, એનબીસી, ભાગ ૧

ચત્ર સદંભર્વ સ્ત્રોત : નેશનલ બલ્ડીંગ કોડ, ભાગ ૩, પ્રકરણ ૧૩ 
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પીવાના પાણીની સગુમ્ય 
સવલત 

વ્હીલચેરવાલી વ્યતઓ માટે પગ માટેની 
પરૂતી જગ્યાવાળા બે જુદી જુદી ઊંચાઈવાળી 
પીવાના પાણીની સિુવધા

•પીવાના પાણીની સિુવધામા ં૯૦૦ એમએમ X ૧૨૦૦ એમએમ (૩ ફૂટ X ૪ ફૂટ)ની ચોખ્ખી જગ્યા 
હોવી જોઈએ. પાણીના િનકાલ માટે ઢાકેંલી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. અને પાણીની સિુવધાની સામેની 
જગ્યા કોરી હોવી જોઈએ અને તેનુ ંફશર્વ લપસી ન પડાય તેવી ટાઈલ્સોનુ ંબનેલુ ંહોવુ ંજોઈએ.

•બે બેિસન જુદી જુદી ઊંચાઈ (૭૦૦ એમએમ (૨.૩ ફૂટ) થી ૯૦૦ એમએમ (૩ ફૂટ))પર બેસાડેલા 
હોવા જોઈએ. કાઉન્ટરની નીચે ૩૦૦ એમએમ (૧ ફૂટ) થી ૬૮૦ એમએમ (૨.૧ ફૂટ)ણી પગ રાખવા 
માટેણી જગ્યા હોવી જોઈએ.   

•નળ લવરવાળા અથવા ફુવારા પ્રકારના અને લાબંી ડોકવાળા હોવા જોઈએ જેથી વ્હીલચેર 
વાપરનારી વ્યતઓ તેમનો સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકે. પગેથી ચાલ ુબધં કરી શકાય તેવા 
પ્રકારની વ્યવસ્થા પણ કરી શકાય.  

સાકંડો અને મેટ દ્વારા અવરોધાયેલો પેસેજ. 
વાપરવામા ં મશુ્કેલ નળ. પગ રાખવાની 
જગ્યાનો અભાવ

•પાણીના કુલરને એક ઓટલા/ પ્લેટફોમર્વ પર અથવા સાકંડા પેસેજના અંતે  િપંજરામા ંબધં કરીને 
મકૂવામા ંઆવેલ છે. પગ મકૂવાની જગ્યા (leg room) અથવા વ્હીલચેર વળવાની કોઈ જોગવાઈ 
નથી. લપસી પડાય તેવી સપાટીઓ ટાળવી.

•પાણીના નળ બે લેવલ પર આપવામા ંઆવ્યા નથી અથવા ફુવારા જેવા અથવા લવરવાળા નળ 
આપવામા ંઆવ્યા નથી. આપેલ નળ વાપરવામા ંમશુ્કેલ છે. 

•પાણીના િનકાલ માટે ખલુ્લી વ્યવસ્થા, ગટર પર જાળી અને ચૌખટ વ્હીલચેરવાળી અને લાકડીણી 
સહાયથી અથવા તે િવના ચાલતી દ્રષ્ટીની ક્ષિતવાળી વ્યતઓને હલન-ચલનમા ંનડતરરૂપ 
નીવડે છે તેથી તે ટાળવુ.ં 

પીવાના પાણીની સગુમ્ય
સવલત 
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ગરુુ રામદાસજી  ઇન્ટરનેશનલ એરપોટર્વ , અમતૃસર, પજંાબ
•પીવાના પાણીની સવલતની જગ્યાએ વ્હીલચેરવાળી વ્યતઓ માટેના પીવાના પાણીની 
વ્યવસ્થામા ં નીચેના ભાગે પગ મકૂવાની સવલત કરવામા ં આવી છે. જુદી જુદી ઊંચાઈએ બે 
પાણીના નળ મકૂવામા ંઆવેલ છે.    

•બટન વડે ચાલતી સાદી અને સરળ વ્યવસ્થા ગોઠવવામા ંઆવી છે.
•તે િવસ્તારને કોરો રાખવા માટે જાળી અથવા ગટરના ઢાકંણાને બદલે રબર મેટનો ઉપયોગ 
કરવામા ંઆવ્યો છે જેથી ચાલવા માટેની લાકડી અથવા વ્હીલચેરને નડતર ન થાય.

•દૂરથી સ્પષ્ટ દેખાતી િનશાની દશાર્વવવામા ંઆવી છે. 
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જીએસટી ભવન, પણુે, મહારાષ્ટ્ર
•જુદી જુદી ઊંચાઈઓવાળા વ્યતઓને ઉપતોગમા ંસરળતા રહ ેતે  માટે બે 
ઊંચાઈઓવાળા પીવાના પાણીના ડસ્પેન્સર.

•વ્હીલચેરવાળી વ્યતઓ માટે ડસ્પેન્સરની નીચે પગ રાખવા માટે જગ્યાની 
જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 

•ઉપયોગમા ંસરળતા માટે સાદા અને મોરા બટન આપવામા ંઆવ્યા છે. 
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સગુમ્ય 
િનશાનીઓ 

પ્રકરણ ૬, હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડ્લાઇન્સ 
કલમ બી ૨૪, પ્રકરણ ૧૩, ભાગ ૩, એનબીસી ભાગ ૧

ચત્ર સદંભર્વ સ્ત્રોત : નેશનલ બલ્ડીંગ કોડ, ભાગ ૩, પ્રકરણ ૧૩
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િનશાનીઓ 

Well contrasted with the 
background, information in text, 

graphic and braille format

રંગ િવપરીતતા તમામ દવ્યાગંતાના પ્રકારો માટે યોગ્ય નથી. 
મખુ્ય દવાલ પર પ્લેસમેન્ટ વધ ુસારી દૃશ્યતા આપી શકે છે.  

•િનશાની પ્રમાણીત ડઝાઇન અનસુારની નથી. અને સમગ્ર સ્થળમા ંજુદા જુદા થીમનો 
ઉપયોગ થયો છે. 

•અંતરના કારણે િનશાનીની દ્રષ્ટીગોચરતાને અસર પડે છે અથવા તેમા ંઅવરોધ પેદા 
થાય છે. 

•સારી રીતે પ્રકાિશત નથી અને વાપરવામા ંઆવેલી સામગ્રી ચળકાટ પેદા કરે છે જેથી 
વાચંવામા ંતકલીફ પડે છે. 

•પ્રમાણત હોય તેવા િવરોધી રંગો વાપરવામા ંઆવ્યા નથી. તેથી તેનો હતે ુપણૂર્વ થતો 
નથી. 

િનશાનીઓ    

•િનશાનીઓ સાદી પરંત ુ પ્રમાણત ડઝાઇનમા ં યાન ખેંચે તેવી રીતે િવરોધી 
પાશ્વર્વભિૂમમા ંબનાવવી 

•દ્રષ્ટીની ક્ષિતવાળી વ્યતઓની જરૂરયાત અનસુાર તેમને યોગ્ય જગ્યાએ સારી રીતે 
પ્રકાશ પડે તેમ મકૂવી જેથી દૂરથી પણ જોઈ શકાય.

•વૈકલ્પક ફોમર્મેટ – માહતી માત્ર શબ્દો/ લખાણમા ંજ મકૂવી નહી પરંત ુ િપટોગ્રામ, 
ચહ્નો, ઇન્ફોગ્રામ, અને બ્રેઇલ, શ્રાવ્ય સ્વરૂપે, ડજટલ ડસપ્લે, અનભુવી શકાય તેવા 
નકશા અને નમનૂા / મોડેલ જેવા વૈકલ્પક સ્વરૂપે પણ મકૂી શકાય.   

•યોગ્ય રીતે નજરે પડે તે માટે પ્રકાશની વ્યવસ્થા, યોગ્ય સામગ્રી (material) અને 
ફિનિશગ મહત્વના છે
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પ્રમાણત ગ્રાફક ચહ્નો
કલમ ૬.૪, ૭.૫, હામર્મોનાઇઝ્ડ ગાઈડ્લાઇન્સ
કલમ બી ૨૪.૨.૧૬. પ્રકરણ ૧૩, ભાગ ૩, એનબીસી, ભાગ ૧
અમેરકન ડસેબીલીટી એટ (ADA) ગાઈડ્લાઇન્સ

સગુમ્યતાનુ ંઆંતરરાષ્ટ્રીય ચહ્ન

દ્રષ્ટીની ક્ષિત ધરાવનાર વ્યતઓ માટેની સિુવધા

ઇન્ડકશન લપૂ, શ્રવણ માટેની સહાયક સેવા 
ઉપલબ્ધ છે.

બધં િશષર્વક

સગુમ્ય સવલત / રેમ્પ/ પ્રવેશદ્વાર
બ્રેઇલમા ંમાહતી ઉપલબ્ધ છે

સજં્ઞાની ભાષાના અથર્વઘટન
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િનમાર્વણ સૌધા, ભવુનેશ્વર, ઓરસ્સા
•આ બહાર મકૂવાની િનશાની પ્રમાણત ભરૂા અને સફેદ રંગોના ઉપયોગથી બનાવવામા ં
આવી છે.  

•વધારાની ગ્રાફક રચના બૌધક ક્ષિતવાળી વ્યતઓ માટે માહતીના અથર્વઘટનને 
સરળ બનાવવામા ંસહાયક નીવડશે. માહતી પ્રાદેિશક ભાષામા ં આપવામા ંઆવી છે.

•િનશાનીના બોડર્વ એવી રીતે બનાવવામા ંઆવ્યા છે અને મકૂવામા ંઆવ્યા છે કે તે બધી 
બાજુએથી નજરે પડે છે અને તેમને કોઈ મોટો અવરોધ નડતો નથી. 
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સચવાલય, ચેન્નાઈ, તાિમલનાડુ
•આ અંદર મકૂવાની િનશાની પ્રમાણત ભરૂા અને સફેદ રંગોના ઉપયોગથી બનાવવામા ં
આવી છે.

•િનશાનીનુ ંફોમર્મેટ સરળ અને ગ્રાફકલ/ચત્રવાળંુ રાખવામા આવ્યુ ંછે જેથી સૌ કોઈ તેને 
સમજી શકે.

•માહતી પ્રાદેિશક ભાષા અને બ્રેઇલમા ંપણ ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવી છે.
•િનશાનીને ફશર્વથી યોગ્ય ઊંચાઈએ મકૂવામા ં આવી છે, જેથી દ્રષ્ટની ક્ષિતવાળી 
વ્યતઓ સરળતાથી તેના સધુી પહોંચી શકે. 

148147



સચવાલય, ચેન્નાઈ, તાિમલનાડુ
•ઇમારતમા ંદરેક માળની માહતી અને િવગતો બ્રેઇલ માહતી બોડર્વમા ં
પરૂી પાડવામા ંઆવી છે.  

•દ્રષ્ટીની ક્ષિત ધરાવતા લોકો સરળતાથી પહોંચી શકે તે માટે, આ બોડર્વ 
યોગ્ય ઊંચાઈએ મકૂવામા ંઆવ્યા છે. 
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ચદંીગઢ રેલ્વે સ્ટેશન, ચદંીગઢ 

•રેલ્વે સ્ટેશનમા અગત્યની તમામ પ્રવિૃત્તિઓની માહતી, માહતી આપતી િનશાનીઓ 
વડે સમગ્ર પરસરમા ંદશાર્વવવામા ંઆવી છે.

•િવરોધી રંગોના ટેમ્પ્લેટ્સનો ઉપયોગ કરીને િનશાનીઓની ડઝાઇન બનાવવામા ં
આવી છે. 

•સાવર્વિત્રક-વાચન ક્ષમતા માટે િનશાનીઓમા ં સાદા ચત્રો, લખાણ તેમજ બ્રેઇલ 
ફોરમેટનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો છે.

•બોડર્વમા ંસ્ટેનલેસ સ્ટીલનો ઉપયોગ કરવા છતા,ં વાચંવામા ંસમગ્ર રીતે બોડર્વમા ંચળકાટ 
કે પરવતર્વનની સમસ્યા નડતી નથી.  
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ચેન્નાઈ મેટ્રો સ્ટેશન, તાિમલનાડુ
•ખલુ્લા િવસ્તારમા ં સ્પષ્ટપણે માહતી દશાર્વવતી ચત્રાત્મક િનશાનીઓ 
મકૂવામા ંઆવી છે. તીરની સાદી િનશાની વડે, ખાસ કરીને ખબૂ ભીડ-ભાડ 
વાળી જગ્યામા ંમાહતીનુ ંઅથર્વઘટન સરળ બને છે. 
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ચેતવણીની પ્રણાલીઓ
•  સલુભતાની  ૧૦ મળૂભતૂ  લાક્ષણકતાઓ ઉપરાતં બાધંકામ કરેલ જગ્યાઓમા ં
આકસ્મક સજંોગોમા ં /ઇમરજન્સીમા ંલોકોને બહાર કાઢવાની બાબત પણ મહત્વની બની 
જાય છે. તેના માટે કાળજીપવૂર્વકની માહતી અને ડઝાઇનની આવશ્યકતા રહ ેછે. ચેતવણી 
આપતી પ્રણાલીઓ, અગ્નશમનના સાધનો, ઇમારત ખાલી કરતી વખતે ઉપયોગી નકશા 
િનભાવવામા ંઆવે જેથી કરીને દવ્યાગં વ્યતઓ સહત  તમામ વ્યતઓને સત્વરે અને 
સ્વતતં્ર એવી  ઈમરજન્સી રસ્પોન્સ ની સલુભતા મળી રહ.ે  

• ઈમરજન્સી રસ્પોન્સના  તમામ સાધનોમા ંચેતવણી આપતી પ્રણાલીઓ કે જે દ્રષ્ટી 
અને શ્રવણની ક્ષિતવાળી વ્યતઓની જરૂરયાતો પરૂી કરતી હોય તે સૌથી મહત્વની છે. 
વિન-સચેતકોની સાથે સાથે,  પ્રકાશના ઝબકારા પેદા કરતા ંફ્લેશીંગ બકન અને અંધારમા ં
ચમકતી િનશાનીઓવાળા બોડર્વ પરશરમા ં  લગાડવા જરૂરી છે. તે માટે નીચેના કેટલાક 
માપદંડ યાને રાખવાની આવશ્યકતા છે.

શૌચાલયો અને લીફ્ટમા ંફશર્વથી સરળતાથી પહોંચી શકાય તેટલી ઊંચાઈ પર 
ફરજયાતપણે એલામર્વ બટન પરૂા પાડવા.

શૌચાલયોમા ંસરળતાથી ઉપયોગ થઈ શકે તે માટે દોરીવાળા એલામર્વ બટન અથવા 
સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય તેવા સ્વરૂપે બટન  ફશર્વની નજીકમા ંઅને શક્ય હોય તો ત્રણે 
દીવાલો પર મકૂવા કારણ કે દવ્યાગં વ્યત ગમે ત્યા ં અસિુવધાજનક રીતે પડી જય 
શકે છે.

ઈમરજન્સી કોલીંગ પ્રણાલીનો િનયિમત િનભાવ અને મરામત કરવુ.ં કમર્વચારીઓને 
પરશરમા ંવાગેલા કોઈ પણ એલામર્વની ઓળખ અને તેના પ્રત્યે તાત્કાલક  પ્રિતભાવ 
અને લોકોને બહાર નીકળવામા ંમદદ કરવા  માટેની પ્રક્રિયાઓની તાલીમ આપવી.

ઝબકારા મારતી લાઇટ / ફ્લેિશંગ બકન એટલી તેજસ્વી હોવી જોઈએ કે 
કટોકટીની સ્થિતમા ં શ્રવણની ક્ષિતવાળી વ્યતઓને તેનાથી ચેતવણી મળી શકે. 

દોરીવાળી ચેતવણી પ્રણાલી 

આગની ચેતવણી માટે ફ્લેશીંગ બકન

Source: 
https://tjelectricaluk.com/our-work/b03-power-lighting-fire-

alarm-cheam/

Source: https://www.ecmag.com/section/ systems/ 
building-renovation 
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ઇમારત, પરશર અથવા િવસ્તાર પસદં (નક્કી) કરો, તેના િવષે િનણર્વય કરો. નીચેના પ્રશ્નો પછૂો.
તમે ઢાળ / રેમ્પ  જોયો?શુ ંતેના પર યોગ્ય 
િનશાનીઓ સ્પષ્ટ રીતે કરેલી છે?

શુ ંરેમ્પ /ઢાળ સીધો અથવા સાકંડો 
છે?

શુ ંરેમ્પ / ઢાળ પર છેડા ગોળ 
કરેલી જુદી જુદી ઊંચાઈ પર બે  
હને્ડરેઇલ મકેૂલી છે?

શુ ંપગિથયાનંા છેડા ં દ્રશ્યમાન 
થાય તે માટે દાદર પર રંગીન 
પટ્ટાઓનો ઉપયોગ થયો છે?

ઇમારતની બહાર અને અંદર, અનભુવી 
શકાય તેવો માગર્વ છે? તેની ઉપર ચેતવણી 
આપતી ટાઈલ્સો યોગ્ય રીતે લગાડેલી છે?

તે જૂનુ ંઅથવા ઐિતહાસીક 
ધરોહરવાળી ઇમારત  હોય તો   
સગુમ્યતાની કઈ કામચલાઉ 
વ્યવસ્થાઓ કરી શકાય તેમ છે?

શુ ંમેં ઓછી ઊંચાઇવાળંુ સગુમ્ય 
કાઉન્ટર જોયુ?ં

શુ ંપ્રવેશદ્વાર પાસે સગુમ્ય પાકર્કિંગ 
પરંુૂ પાડવામા ંઆવ્યુ ંછે? શુ ંતેમા ં
વાહનમાથી ઉતારવા/ચઢવાની 
જગ્યાની (transfer bay) જોગવાઈ 
છે?

લીફ્ટ વ્હીલચેરને સમાવી શકે છે? શુ ં
વ્હીલચેરમા ંબેઠેલી વ્યત કંટ્રોલ પેનલનો 
ઉપયોગ કરી શકે છે?

શુ ંએક નવી માતા અથવા સગભાર્વ 
મહલા અહીં આરામદાયક અનભુવ 
કરી શકે છે?

શુ ંસકંલૂ અને ઇમારત સારી રીતે 
પ્રકાિશત છે?

શુ ંશૌચાલય વ્હીલચેરવાળી 
વ્યતઓ માટે સગુમ્ય છે?

શુ ંશૌચાલયમા ંપરૂતી સખં્યામા ંપકડવા 
માટેના મજબતૂ અને ટકાઉ બાર / હને્ડલ 
છે?

શુ ંકોઈ સહાયક િવનાની દવ્યાગં 
વ્યત સ્વતતં્રપણે શૌચાલયનો 
ઉપયોગ કરી શકે છે?

શુ ંપાણીની સિુવધા 
વ્હીલચેરવાળી વ્યત ઉપયોગ 
કરી શકે તેવી છે? શુ ંતેમા ંબે 
ઊંચાઇઓએ પાણીની સવલત 
આપેલી છે?

શુ ંસકંટ સમયે ઇમારત ખાલી 
કરવાની વ્યવસ્થામા ંદવ્યાગં 
વ્યતઓની જરૂરયાતોને યાને 
લેવાઈ છે?

શુ ંિનશાનીઓ / માહતી પ્રણાલી દ્રષ્ટીની 
ક્ષિતવાળી વ્યતઓને સલામતીપવૂર્વક 
હરવા ફરવામા ંસહાય કરે છે?

શુ ંવ્હીલચેર વાપરનારી વ્યત 
અથવા દવ્યાગં વ્યતને યાને 
રાખીને બેઠક વ્યવસ્થા કરવામા ં
આવી છે?

શુ ંખલુ્લો અથવા હરયાળો 
િવસ્તાર સગુમ્ય છે?

બૌધક િવકલાગં વ્યત અહી 
કેટલી સરળતાથી ફરી શકશે?
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