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સદં�શ
શ્રી થાવરચદં ગેહલોત,
માન. મતં્રીશ્રી, સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા

“સબકા સાથ, સબકા િવકાસ’ના ધ્યેય સાથે માન. વડાપ્રધાનશ્રીએ એવા સવર્-સમાિવષ્ટ
ભારતના સ�નની કલ્પના કર� છે, �માં સમાજનો દર�ક ભાગ સમાન સહભા�ગતા સાથે ગૌરવ�ણૂર્
�વન �વી શક�. સાવર્િત્રક પહ�ચની વ્યવસ્થા જ આ સ્વપ્નને સાકાર કર� શક� છે. ‘�ગુમ્ય ભારત
અ�ભયાન’ આ �દશામાં લેવાયે�ું એક પગ�ું છે.

�દવ્યાગંતાના સામા�જક મોડ�લની સમજને આગળ વધારતા,ં તે શાણપણભ�ુ� ગણાશે ક�
�દવ્યાગંતાને વ્ય�ક્તની તબીબી પ�ર�સ્થતીને લગતી બાબત માત્ર ન ગણતાં તેને સામા�જક
માળખા અને વલણને લગતી બાબત પણ ગણીએ. તેના માટ� સમાજના દર�ક સભ્યએ
�દવ્યાગંજનના સ્વતતં્ર અને સલામત �વન માટ� પહ�ચ સ��ું વાતાવરણ સ�વાની પોતાની
જવાબદાર� સમજવી જોઈએ. પહ�ચ એ માત્ર �દવ્યાગંજન જ નહ� પરં� ુ સમાજના દર�ક
સવંેદનશીલ �ુથ �મ ક� �ધૃ્ધો, મ�હલાઓ, નવ-માતાઓ, સગભાર્ મ�હલાઓ, અક્ષમ લોકો, અને
બીમાર તેમજ ઇ�ગ્રસ્ત લોકો માટ� પણ તેમને સક્ષમ બનાવ� ુ માધ્યમ સા�બત થશે.

આ ��ુસ્તકા સાવર્જિનક માળખાગત �િુવધાઓની યોગ્ય પહ�ચના સ�ન માટ� જમીની
ધોરણે �ું કર� શકાય તે �ગે સવંેદનશીલતા અને સભાનતા પેદા કરવા માટ�નો પ્રયાસ છે. સવર્
સમાિવષ્ટતા અને �ગુમ્યતા તરફ આપણાં દ�શના િવકાસની �દશાને વાળ�એ તે જ�ર� છે. તેના
દ્વારા આપણાં �દવ્યાગં ભાઈ-બહ�નોને માત્ર સમાનતાની તક જ મળશે તે� ું નથી, પરં� ુ તેમની
ક્ષમતાઓનો પણ ઉપયોગ થઈ શકશે. આ સકંલનને 'સાવર્િત્રક �ગુમ્ય ભારત' તરફ પ્રગિત માટ�
સમાજને અપીલ તર�ક� ગણ�ું આવશ્યક છે.

ભારતના િવિવધ રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શમાથંી મેળવેલા સરળ ફોટોગ્રા�ફક ન�નૂાઓ
દ્વારા સાવર્જિનક ઇમારતોમાં ‘�ગુમ્યતા’ની સમજ ક�ળવા માટ� ફોટો-ડાય�સ્ટના �પમાં મા�હતી બ�ક
િવકસાવવાની આ પહ�લ હાથ ધરવા માટ� �ુ ં �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓના સશ�ક્તકરણ માટ�ના િવભાગના
સ�ચવ શ્રીમતી શ�ંુતલા ડ� ગેમલીન, સ�ંકુ્ત સ�ચવ શ્રીમતી તા�રકા રોયને અ�ભનદંન પાઠવવા
ઈચ્�ં �.ં

સદં�શ 
શ્રી �ૃષ્ણપાલ ��ુર,
માન. રા�યકક્ષાના મતં્રી, સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા

ભારતે �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓના અિધકારો �ગેની સ�ંકુ્ત રાષ્ટ્ર સમ�ૂતીને સ્વીકાર� છે, � તેના
પર સહ� કરનાર તમામ દ�શોને �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ માટ� ભૌિતક વાતાવરણ, પ�રવહન અને મા�હતી
અને સદં�શાવ્યવહારની �ગુમ્યતા માટ� શહ�ર� અને ગ્રામીણક્ષેત્રના મકાનોમાં અન્ય લોકો સાથે
સમાનધોરણે, પ્રવેશ �િુનિ�ત કરવાની ફરજ દશાર્વે છે. માનનીય વડાપ્રધાન દ્વારા બાધંકામ કર�લ
મકાનોમાં પ્રવેશ માટ� અવરોધ�કુ્ત પયાર્વરણના ત્રણેય પ�રબળો, બાધંકામ કર�લ પયાર્વરણ,
પ�રવહન પ્રણાલી અને આઇસીટ� ઇકોિસસ્ટમના સ�નના હ��થુી ૩�ડસેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ �ગુમ્ય
ભારત અ�ભયાન અથવા એક્સેસીબલ ઈ�ન્ડયા ક�મ્પેન શ� કરવામાં આવી હતી. �ગુમ્ય ભારત
અ�ભયાન �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓના અિધકારો �ગેના અિધિનયમ, ૨૦૧૬ હ�ઠળની કલમ ૪૦ થી ૪૬
�ધુી દશાર્વવામાં આવેલ �ગુમ્યતાની જોગવાઇઓના અમલીકરણને �િુનિ�ત કરવાના એક
સાધન તર�ક� પણ કામ કરશે. આ જોગવાઇઓ �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ માટ� અવરોધ�કુ્ત પયાર્વરણના
િનમાર્ણ માટ� ક�ન્દ્રીય �હ�ર બાધંકામ િવભાગ દ્વારા ૨૦૧૬માં તૈયાર કરવામાં આવેલ બાધંકામ�કુ્ત
માળખાઓ સબંધંેના �ગુમ્યતા માટ�ના ધોરણો- હામ�નાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સ અને સ્પેસ સ્ટાન્ડ�્ર્ઝને
�દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓના અિધકારો �ગેના અિધિનયમથી નોટ�ફાય કરવામાં આવેલા છે.

� લોકો તેમની ક્ષમતા, વય, �લ�ગ, સસં્�ૃિત અથવા પ�ર�સ્થિતના કારણે સવંેદનશીલ છે તેવા
તમામ લોકો માટ� સાવર્જિનક માળખાક�યમાં �ગુમતા ઊભી કર� તેવા સગવડ�કુ્ત, સલામત અને
�રુ�ક્ષત સમાજમાં સગં�ઠત પર�વતર્ન માટ�ના આ પગલાં સરકારની પ્રિતબદ્ધતાને પ્રિત�બ��બત કર�
છે.

વ્યવસાિયકો માટ� માગર્દિશ�કા તર�ક� DEPwD દ્વારા સાદ� અને સરળ પરં� ુ િવગતવાર મા�હતી
આપતી આ સ�ચત્ર ��ુસ્તકા પ્રિસધ્ધ કરવાની પ્રસશંનીય પહ�લ કરવામાં આવી છે. તે દ�શમાં
ઘણી સાર� ર�તે હાથ ધરવામાં આવેલા ક�ટલાક ન�નૂા�પ ઉદાહરણો ર�ૂ કરવાની સાથે
�ગુમ્યતાની લાક્ષ�ણકતાઓ �ગે �ખુ્ય આવશ્યકતાનો સદંભર્ પ્રદાન કર� છે. તે આનદંની વાત છે
ક� સમગ્ર ભારતની સરકારો સમાિવષ્ટ અને �ગુમ્ય �હ�ર સ્થળો િવકસાવવા તરફના પ્રગિતશીલ
પગલા લઈ રહ� છે. મને ખાતર� છે ક� બધંકામ�કુ્ત પયાર્વરણમાં �ગુમતાની �િુવધા દશાર્વતી
ફોટો ડાય�સ્ટની આ પહ�લ સબંિંધત દર�કને �ગુમ્ય મકાનો �રૂા પાડવામાં મદદ કરશ.ે
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શ્રીમતી શ�ંુતલા ડ�. ગેમલીન,
સ�ચવશ્રી, �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓના સશ�ક્તકરણનો િવભાગ,
ભારત સરકાર

િશક્ષણ, આરોગ્ય, માળખાગત �િુવધા, મા�હતી તકનીક અથવા પ�રવહનપ્રણાલી, ગમે તે ક્ષેત્ર
હોય �ગુમ્ય અને સમાિવષ્ટ સમાજ�ું િનમાર્ણએ દર�ક નીિત િનમાર્તા માટ� પડકાર બની રહ� છે.
�ગુમ્યતાની સાથે કાયર્ક્ષમતા, સમય બચાવ, જ્ઞાન અને ��ૃદ્ધ સકંળાયેલા છે.

વ્યાપકપણે જણા�ુછેં ક� ઓનલાઇન િશક્ષણ અને વચ્�ુર્અલ ઇવેન્ટ્સ સમય, પૈસા અને
�તરની કરકસર કર� છે. ટ�ક્સ્ટ �ુ સ્પીચ, વોઇસ ઓવર, ઓ�પ્ટકલ ક�ર�ક્ટર ર�ડસર્, કલર કોન્ટ્રાસ્ટ,
મોટા કદના અક્ષરો-ફોન્ટ્સ, અને અન્ય બાબતો, લોકોમાં િશક્ષણ અને મા�હતીને �ૃશ્ય અને શ્રાવ્ય
�દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ માટ� �ગુમ્ય િશક્ષણની �િુવધાઓ �રૂ� પાડ� છે. પ્રમા�ણત ભારતીય સાકં�િતક
ભાષાએ શ્રવણ-ક્ષિત ગ્રસ્ત લોકો �ધુી પહ�ચ વધારવામાં ઘણો ફાળો આપ્યો છે.
એન.સી.ઇ.આર.ટ�. માં પ્રાથિમક, મધ્યમ (middle) અને માધ્યિમક શાળાના સ�ંણૂર્ અભ્યાસક્રમને
�પાતં�રત કરવા માટ� સાકં�િતક ભાષાને અ��ુપ બનાવવામાં આવી છે. �ૃિષ અને સલંગ્ન
પ્ર�િૃ�ઓથી સબંિંધત અ�ભવ્ય�ક્તની છ હ�ર ર�તોના પા�રભાિષક શબ્દોના ક�ટલૉગ અને સબંિંધત
શબ્દોની ��ૂચએ ઇિતહાસનાં લક્ષ્યો છે. તેઓ તેમના પ્રમા�ણતસ્વ�પ, સામગ્રી અને પદાથર્માં દ�શમાં
એક�પતા પેદા કરતી શ�ક્તઓ સા�બત થશે. આજના આ�િુનક િવ�માં �યાં મા�હતીની �લુભતા
એ પ્રગિત માટ�ની ચાવી છે, મા�હતી અને સદં�શા વ્યવહારની ઇકો-િસસ્ટમની �ગુમ્યતા વ�ુ
મહત્વ�ણૂર્ બની �ય છે.
હક�કતમા,ં સાધનો અને તકનીકોમાં પ્રગિતએ �ગુમ્ય ભૌિતક વાતાવરણના િનમાર્ણમાં પણ વધારો
કય� છે, �નાથી �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ (PwDs) ની રો�જ�દ� કામગીર� અ��ુૂળ અને સલામત બને છે.
ઢાળ (ramps), વ્હ�લચેર મૈત્રી�ણૂર્ સ્વાગત કક્ષ , ચેતવણી-સકં�ત, �ગુમ્ય �લફ્ટ, �ગુમ્ય શૌચાલયો,
સ્વચા�લત દરવા� અને લાઇ�ટ�ગ િસસ્ટમ્સ, �ૃિત્રમ��ુધ્ધ (Artificial Intelligence), વગેર�, એવી
ક�ટલીક નવીન તકનીકો છે �મના દ્વારા સમાજમાં અસરકારક પ�રવતર્ન આવ્�ું છે તેના થોડા
ઉદાહરણો છે.
દસ �લુભ લાક્ષ�ણકતાઓ �માં �ગુમ્ય માગ�, ટ્રાન્સફર-બે સાથેના વાહન-પા�ક�ગ અને પ્રવશે
માટ�ના �ગુમ્ય -ઢાળ (Ramps) એમ ત્રણ બાહ્ય �ગુમ લાક્ષ�ણકતાઓ તેમજ �ગુમ્ય સ્વાગત કક્ષ,
પરસાળો (કો�રડોર), બ્રેઇલ બટનો અને શ્રાવ્ય ઘોષણાઓ સાથેની �ગુમ્ય �લફ્ટ્સ ની સાત ઇન્ડોર
�િુવધાઓ, �ગુમ્ય દાદર/સીઢ�ઓ, �ગુમ્ય શૌચાલયો, પીવાના પાણી માટ�ની �ગુમ્ય સવલતો,
અને ચેતવણી-સકં�તો એવી �ગુમતાઓ છે �મનો ઉપયોગ કર�ને �દવ્યાગંો, �ધૃ્ધો, અ�સ્થરતા
ધરાવતા વ્ય�ક્તઓ, સગભાર્ સ્ત્રીઓ, અને અન્ય લોકો ર�લ્વે, હવાઈ મથકો, �હ�ર પ�રવહન,ઇમારતો,

હો�સ્પટલ, શાળાઓ, કોલેજો, રમત-ગમતના સ્ટ��ડયમો �વા �હ�ર ઉપયોગના સ્થળોનો સરળતા
અને �ગુમ્યતાથી ઉપયોગ કર� શક� છે. બાધંકામ કર�લા સ્થળોમાં પણ �ળૂ�તૂ �ગુમ્યતા દર�ક
વ્ય�ક્તને, � કાયમી ધોરણે �દવ્યાગં હોય અથવા તે અસ્થાયી�પે અક્ષમ હોય અથવા અન્યથા હોય,
તેને �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ માટ� ના અિધકાર, ૨૦૧૬ હ�ઠળના સ્થાિપત અિધકાર તર�ક� સમાજના �ખુ્ય
પ્રવાહની પ્ર�િૃ�ઓમાં સ�ંણૂર્ ર�તે ભાગ લેવાની સગવડ આપે છે..

આવી સરળતાથી �ગુમ્ય માળખાગત �િુવધાઓ દ્વારા માનવ સસંાધનમાં �લૂ્ય ઉમેરવા
માટ�� ું �પાતંર�ત પ�રવતર્ન ક� � આજ �ધુી એક �ૂર�ું સ્વપ્ન હ� ુ,ં તે �ૂંક સમયમાં વાસ્તિવકતા
હશે. ર�ટ્રો�ફટમેન્ટએ ખચર્�ું વળતર આપે તેવો અસરકારક ઉક�લ છે � કોઈ પણ પ્રકારની �શુ્ક�લી
િવના ચલાવી શકાય છે. જો ક� �યાર� આપણી આસપાસના વાતાવરણમાં ક્રાિંતકાર� પ�રવતર્નની
કલ્પના કરવામાં આ શ�આત કરવામાં આવી છે, ત્યાર� તે પણ આવશ્યક છે ક� ધોરણો અ�સુારની
અને �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓની જ��રયાતોને અ��ુપ �િુવધાઓ બનાવવામાં આ વેક�� થી
સ�ાિધકાર�ઓના પ્રયત્નો વ્યથર્ ન નીવડ�. �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓની આવશ્યક જ��રયાતોના પાલનની
િનષ્ફળતા અથવા તે�ું અજ્ઞાન ઘણીવાર સ્ત્રોત, સમય અને શ�ક્તના બગાડ તરફ દોર� �ય છે �આ
લક્ષ્ય ક�દ્રી પ્રયત્નો દ્વારા હ�ઠળના સવર્-સમાિવષ્ટ વાતાવરણ િનમાર્ણના હ��નુે િનષ્ફળ બનાવે છે.
છેવટ�, આ બાબતો આપણને રિવન્દ્રનાથ ટાગોર� �ને “સાકંડ� ઘર��ુ �દવાલોના અવરોધોને તોડ�ન”ે
કાવ્યાત્મક�પે દશાર્વ્�ું છે તે હાસંલ કરવાની �દશામાં આગળ વધવામાં મદદ કરશ.ે

�ું � ુ શ્રી તા�રકા રોય, સ�ંકુ્ત સ�ચવ અને તેમની �ગુમ્ય ભારત અ�ભયાનની ટ�મ –
શ્રી િવકાસ પ્રસાદ - િનદ�શક, શ્રી સજંયિસ�હ – ઉપસ�ચવ અને �ુ. િપ્રય દિશ�ની ઘોષ – સલાહકાર
�મણે �ગુમ્ય વાતાવરણ બનાવવા માટ� સમાજ ને યોગ્યતા તરફ સવંેદનશીલ બનાવવા માટ�
સમગ્ર ભારતમાથંી ફોટોગ્રાફ્સ �ું સકંલન કર�ને આ ફોટો-ડાય�સ્ટ ના િનમાર્ણ માટ� ઉધમી પ્રયત્નો
કયાર્ છે તેમને અ�ભનદંન આ�ું �.ં �ું આશા રા�ું �ં ક� બધા સહભાગીઓ તેમના �હ�ર સ્થળોને
�ગુમ્ય બનાવે ત્યાર� િવિવધ રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોમાથંી લેવામાં આવેલા ક�ટલાક શ્રેષ્ઠ
ઉદાહરણોના સ�ચત્ર વણર્નો દ્વારા �ચિત્રત �ચૂનાઓને સમજવા માટ�ની બાબતોની ન�ધ લેશે અને
તે� ું પાલન કરશ.ે

પ્રસ્તાવના



શ્રીમતી તા�રકારોય,
સ�ંકુ્ત સ�ચવ,

�દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓના સશ�ક્તકરણનો િવભાગ, ભારત સરકાર.

સમગ્ર ભારતમાં ત્રણ ક્ષેત્રો �મ ક� બાધંકામવાળા વાતાવરણ, પ�રવહન ક્ષેત્ર અને
આઇસીટ� ઇકોિસસ્ટમમાં �ગુમ્યતા લાવવા માટ� ૨૦૧૫માં �ગુમ્ય ભારત અ�ભયાન (AIC) ચા�ુ
કરવામાં આવ્�ુ.ં �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓના સશ�ક્તકરણનો િવભાગ, સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા
મતં્રાલય, ભારત સરકાર આ AICના અમલીકરણ અને િનયમન માટ�� ું નોડલ િવભાગ છે. આ
અ�ભયાન ચા�ુ કરાયાના છેલ્લા થોડાક વષ�માં DEPwD એ સમગ્ર ભારતમાં માત્ર જમીની
વ્યવહા�ુ સમસ્યાઓ જ નહ� પરં� ુ સમજદાર�ના અભાવ/ક્ષિતની અને �હ�ર ઇમારતોમાં યોગ્ય
સ્થળોએ �ગુમ્યતા ઊભી કરવા બાબતની સમસ્યાઓનો પણ સામનો કય� છે. તે સમ��ું ક�મ
મકાનોમાં �લુભતા માટ� �નુ:િનમાર્ણ કરતી વખતે, તે આવશ્યક હ� ું ક� �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ, �દૃ્ધો,
સગભાર્ સ્ત્રીઓ, બાળકો, અશક્ત અથવા ઘાયલ અને અસ્થાયી ધોરણે �દવ્યાગં લોકોની જ��રયાતો
અને �ચ�તાઓને સમ�ને તેમને જ�ર� હોય તેમ યોગ્ય ર�તે સબંોધવામાં આવે. તેથી, સબંિંધત
અિધકાર�ઓને આ આવશ્યકતાઓ વડ� િશ�ક્ષત કરવા અને સમ�વવા ની જ��રયાત ઊભી થઈ.

તદ�સુાર, DEPwD એ �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ અને �દૃ્ધો માટ�ના અવરોધ �કુ્ત પયાર્વરણની
રચના માટ�ના િવગતવાર �મુેળ માગર્દિશ�કા અને અવકાશ ધોરણો (Space Standards)ને પ્રકાિશત
કર�ને પ્રારંભ કય�, �માં �ગુમ્યતાની ૧૦ �ળૂ�તૂ �િુવધાઓનો સમાવેશ કર�ને સાવર્જિનક
ઇમારતોમાં �લુભતા વધારવા માટ�ની ન્�નુ�મ આવશ્યકતાઓને સમાપ્ત કરવામાં આવી. આ
૧૦ િવશેષતાઓ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ થી ક�ન્દ્ર સરકાર અને તમામ રા�ય / ક�ન્દ્ર શાિસત સરકારોને
જણાવવામાં આવી હતી. વળ�, સપ્ટ�મ્બર ૨૦૧૯ માં માનનીય ક�ન્દ્રીય સામા�જક ન્યાય અને
અિધકાર�તા મતં્રીશ્રી થાવર ચદં ગેહલોત દ્વારા AIC ના મેનેજમેન્ટ ઇન્ફમ�શનિસસ્ટમ (MIS) પોટર્લની
શ�આત કરવામાં આવી હતી, �યાં ક�ન્દ્ર અને રા�ય / ક�ન્દ્ર શાિસત રા�ય સરકારો એ �ગુમ્યતા
ઉપલબ્ધ કરાવવા માટ� કર�લ ર�ટ્રો�ફ�ટ�ગ ના ફોટોગ્રાફ્સ સાથે િવગતો અપલોડ કરવી જ�ર� હતી.
આ ફોટો ગ્રાફ્સના િવશ્લેષણમાં ર�ટ્રો�ફ�ટ�ગના કામમાં થયેલી ક્ષિતઓ ઉ�ગર થઈ, �મને CPwD
અને રા�ય / ક�ન્દ્ર શાિસત સરકારોના ધ્યાને લાવવામાં આવી, �થી તેમાં �ધુારા થઈ શક� અને
બાક� રહ�લા કામોમાં તે થવા ન પામે.

MIS માં અપલોડ કરવામાં આવેલા ફોટોગ્રાફના િવશ્લેષણ, સ્થળોની પ્રત્યક્ષ �લુાકાતો, �ગુમ્યતા
િનર�ક્ષણોઅને ઇજનેરો અને આ�ક�ટ�ક્ટ્સની ટ�મો સાથે કરવામાં આવેલ ચચાર્માં ધ્યાને આવેલ
ક્ષિતઓ આ ��ુસ્તકા માટ�� ું �ળૂ કારણ (raison d'etre)છે. સ�ચવશ્રી, CPwDએ આ ક્ષિતઓની
�રૂતી માટ� સાવર્જિનક ઇમારતોમાં �ગુમ્યતાની �ચત્રો અને ફોટોગ્રાફ દ્વારા સરળ (at aglance)
સમજ માટ�ના સદંભર્ �સુ્તકની જ��રયાત દશાર્વી હતી. આમ �ગુમ્યતાની ૧૦ લાક્ષ�ણકતાઓ
ધરાવતા ફોટો-ડાઈ�સ્ટ એ �લુભતાના આવા સદંભર્ �સુ્તકોની શ્રેણી�ું પ્રથમ �સુ્તક છે. એ�ું ન��
કરવામાં આવ્�ું હ� ું ક� સમગ્ર ભારતમાથંી �ગુમ્યતાના ઉ�મ ન�નુાઓના ફોટોગ્રાફ એકઠા કરવામાં
આવે અને તેમને સરળતાથી સમ� શકાય એવા �સુ્તકના �પે ઉપલબ્ધ કરવવામાં આવે �માં
�બૂ લખાણ ન હોય. ઉપરાતં તેમાં થયેલા �ધુારા અને નવીન પ્ર�ક્રયાઓનો પણ ઉલ્લેખ હોય.
૧૦ �ળૂ�તૂ �ગુમ્યતાઓ દશાર્વતા ફોટોગ્રાફ્સ ને એકઠાં કરવા માટ� ઘણાસ્રોતોનો ઉપયોગ
કરવામા આવ્યો હતો. રા�ય અને ક�ન્દ્ર શાિસત સરકારોને તેમના ફોટોગ્રાફ્સ મોકલવા િવનતંી
કરવામાં આવી હતી; તે જ ર�તે એરપોટર્ ઑથો�રટ� ઑફ ઇ�ન્ડયાને પણ જણાવવામાં આવ્�ું હ� ુ.ં
AICના MIS પોટર્લ પર આ હ�� ુ માટ� ઉપલબ્ધ ફોટોગ્રાફનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
ઉપરાતં DEPwD પાસે પહ�લે થી જ ઉપલબ્ધ ફોટોગ્રાફ્સના ભડંારનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવ્યો.
હક�કતમાં એક ફોટોગ્રાફ, તેના સ્ત્રોતની ખાતર� કર�ને ઇન્ટરનેટ પરથી લેવામાં આવ્યો.

આશા છે ક� ફોટો ડાય�સ્ટ માં એકત્ર કરવામાં આવેલા અને પ્રસ્�તુ કરવામાં આવેલા આ
ફોટો ગ્રાફ્સ, �હ�ર માળખામાં �લુભ બનાવવાના ભારતના પ્રયત્નોની મા�હતી આપીને ભારત ને
વૈિ�ક સ્તર� �ગુમ્ય અને તે દ્વારા સમયાતંર� સાચા અથર્ માં સવર્ સમાવેશી બનાવશે. ચાલો આપણે
સૌ �ગુમ્યતાના સૈિનકો બનીએ.

��ુસ્તકા િવષે :-
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નેશનલ �બલ્ડ�ગ કોડ જણાવે છે ક� �ગુમ્યતામા,ંઇમારતના તમામ સભંિવત
ઉપયોગકતાર્ઓ માટ�ની સ્વતતં્ર પહ�ચ, પ્રવેશ, ખાલી કરવાની �ક્રયા, અને અથવા
ઇમારતના ઉપયોગ અને તેની સેવાઓ અને સગવડો બાબતની સરળતાનો સમાવેશ
થાય છે, � આ પ્ર�ક્રયાઓ દરિમયાન � વ્ય�ક્તગત આરોગ્ય, સલામતી અને
કલ્યાણને �િુનિ�ત કર�.

�ગુમ્યતાનો ખ્યાલ માત્ર �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ (PwDs) માટ� જ નથી, પરં� ુ તે સૌ
કોઈ � �લ�ગ, ઉમર, શા�રર�ક શ�ક્ત, આિથ�ક પ�ર�સ્થતી અથવા સાસં્�ૃિતક જોડાણના
અભાવના કારણે સવેંદનશીલ બની ગયા છે, �મ ક� �ધૃ્ધો, િશ�ઓુ, નવ-માતાઓ,
સગભાર્ મ�હલાઓ, અકસ્માતના ભોગ બનેલા લોકો, બીમારો અને અ�સ્થર લોકો માટ�
પણ છે.

�નુાઈટ�ડ નેશન�ું કન્વેન્શન ઓફ રાઇટ્સ ઓફ પરસન્સ િવથ �ડસેબીલીટ�
(UNCRPD) �દવ્યાગંતાના સામા�જક મોડ�લનો સ્વીકાર કર� છે. આ મોડ�લ જણાવે છે ક�
કોઈ વ્ય�ક્ત એટલા માટ� �દવ્યાગં નથી ક� તે કોઈ તબીબી �સ્થિતનો ભોગ બની છે.
પરં� ુ સમાજના અ�ભગમ અને માળખા ક� �માં અ�િુવધા�ણૂર્ પયાર્વરણ અને
પ�રવહન, સહાયક સાધનો અને તકનીક�નો અભાવ, ઉપયોગમાં ન લઈ શકાય તેવાં
સચંારના સાધનો, સેવા-આ�િૂત�માં ક્ષિતઓ અને સામા�જક ભેદભાવો, �વૂર્ગ્રહો અને
કલકં પણ તેમને �દવ્યાગં બનાવે છે.

એજન્ડા ફોર સસ્ટ�નેબલ ડ�વલપમેન્ટ, ૨૦૩૦ જણાવે છે ક� �દવ્યાગંતા એ
િવકાસલક્ષી કાયર્ક્રમ અને માનવ અિધકારોની અ��ુિૂત/પ્રા�પ્તની પહ�ચના અભાવ�ું
કારણ નથી.

�ગુમતા આધાર માટ� નીચે �જુબના �તરરાષ્ટ્ર�ય આદ�શો ન�� કરવામાં આવ્યા છે.
•�નુાઈટ�ડ નેશન્સ કન્વેન્સન ઓન રાઇટ્સ ઓફ પરસન્સ વીથ ડ�સેબીલીટ�ઝ, ૨૦૦૭
(UNCRPD) �નો ભારતે સ્વીકાર કય� છે. તે તેની પ્રસ્તાવનામાં �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓને
તમામ માનવાિધકારો અને �ળૂ�તૂ સ્વતતં્રતાનો આનદં માણવા માટ� ભૌિતક,
સામા�જક, આિથ�ક અને સાસં્�ૃિતક પયાર્વરણ આરોગ્ય અને િશક્ષણ અને મા�હતી અને
સચંારની �ગુમ્યતાની અગત્યતા સ્વીકાર� છે.UNCRPD ના પ્રકરણ ૯ના અ�ચુ્છેદ ૨૬
અ�સુાર �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ માટ� ભૌિતક વાતાવરણ, પ�રવહન અને માહ�તી અને
સચંાર બાબતે અન્ય લોકો સાથે શહ�ર� અને ગ્રામ્ય િવસ્તારોમાં સમાનતાના ધોરણે
પહ�ચ �રૂ� પાડવા�ું ઠરાવવામાં આવ્�ું છે.
•��ચયોન સ્ટ્ર�ટ��, ૨૦૧૨ � UNCRPD પર આધા�રત છે, � એિશયા અને પેિસ�ફક માં
આવેલા �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ માટ� સમાિવષ્ટ, અવરોધ�કુ્ત અને અિધકાર આધા�રત
સમાજ રચવાની �દશામાં પ્રયત્ન છે તેને ભારતે સ્વીકાર�લ છે. તે�ું ધ્યેય ક્રમાકં ૩
િવશેષપણે ભૌિતક પયાર્વરણ, પ�રવહન, જ્ઞાન, મા�હતી અને સચંારને સમાિવષ્ટ સમાજ
માટ�ની �વૂર્શરત તર�ક� દશાર્વે છે. તે�ું પ્રથમ લક્ષ્ય, પ્રાદ�િશક ર�તે સહમતી સધાયેલ
�દવ્યાગંતા-સમાિવષ્ટ િવકાસના ધ્યેય અને �ગુમતા સાધવામાં થયેલ પ્રગિત તપાસવા
માટ�ના �ચૂકો બાબતે છે.
સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા િવભાગ, ભારત સરકાર હ�ઠળના �દવ્યાગં

વ્ય�ક્તઓના સશ�ક્તકરણ માટ�ના િવભાગે �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓના અિધકારોની રક્ષા માટ�,
�દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓના અિધકારોના રક્ષણ માટ�નો અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૧૬ (RPwD
Act)નામનો �ૂરંદ�શી કાયદો ઘડ�ો છે. આ કાયદો �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓને આરોગ્ય, િશક્ષણ,
રોજગાર, �બન-ભેદભાવ�કુ્ત વ્યાવહાર, વાલીપ�ું અને મહત્વની બાબત �ગુમ્યતા �રૂ�
પાડવામાં સમાન તકો પ્રદાન કર� છે. RPwD, ૨૦૧૬ અિધિનયમ ૨૧ પ્રકારની �દવ્યાગંતા
�માં હલન-ચલણ, દ્ર�ષ્ટ, અને બોલવાની �ક્રયામાં અક્ષમતા, માનિસક �દવ્યાગંતા, માનિસક
બીમાર� અને અન્ય તબીબી પ�ર�સ્થિતઓ �મ ક� રક્ત-િવકારો (�હમોફ�લીયા, થેલેસેિમયા,
િસકલસેલ રોગો) અને બ�િુવધ �દવ્યાગંતાનો સમાવેશ થાય છે, તેનો સમાવેશ કર� છે. RPwD,
૨૦૧૬ની કલમ ૪૦-૪૬, બાધંકામ કર�લ સ્થળોમા,ં પ�રવહન, યોગ્ય તકનીક�, ગ્રાહકોની
ચીજ-વસ્�ઓુ અને તમામ સેવાઓમા સમગ્ર જનતા માટ� સાવર્િત્રક �ગુમ્યતા �રૂ� પાડવાની
બાબત ફર�જયાત બનાવે છે.

�ગુમ્યતાની સમજ
શબ્દકોશનો અથર્ : પ્રા�પ્ત, સમાજ, �લૂ્યાકંન અને ઉપયોગમા ંસરળ હોવાનો �ણુ
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•કલમ ૪૫ : િનયમોની અિધ�ચુના બહાર પાડ�ાની તાર�ખથી પાચં વષર્ની �દર
તમામ સાવર્જિનક ઇમારતોને િનયમા�સુાર �ગુમ્ય બનાવવામાં આવશે.
•કલમ ૪૬ : િનયમોની અિધ�ચુના બહાર પાડ�ાની તાર�ખથી બે વષર્ની �દર તમામ
સરકાર� અથવા ખાનગી સેવા પ્રદાતાઓ �મુ્યતાના િનયમા�સુાર સેવાઓ �રૂ�
પાડશે.
�હ�ર સવલતો અને માળખાગત �િુવધાઓના �ડઝાઈન�ગ અને પ્લાન�ગ માટ�
ઉપલબ્ધ �ગુમ્યતાના ધોરણોમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

રાષ્ટ્ર�ય �ગુમ્યતા માટ�ના આદ�શ અને ધોરણો 

ઇમારતો અને �હ�ર સ્થાનો માટ� : 
ક�ન્દ્રીય �હ�ર બાધંકામ િવભાગ, આવાસ અને શહ�ર� બાબતોના મતં્રાલયની  
હામ�નાઇઝ્ડ ગાઈડલા�સ એન્ડ સ્પેસ સ્ટાન્ડ�્ર્ઝ  ફોર �ક્રએશન ઓફ બે�રયફ્ર� 
એન્વાયરમેન્ટ ફોર પરસન્સ વીથ ડ�સેબીલીટ�ઝ એન્ડ એલ્ડરલી પરસન્સ,
૨૦૧૬(હામ�નાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સ) (RPwD િનયમો, ૨૦૧૭ હ�ઠળ અિધિનયિમત)
બ્�રૂો ઓફ ��ડયન સ્ટાન્ડ�્ર્ઝ દ્વારા  નેશનલ �બલ્ડ�ગ કોડ, ૨૦૧૬ (NBC)

પ�રવહન સેવાઓ માટ� 

•ર�લ્વે મતં્રાલય દ્વારા હામ�નાઇઝ્ડ ગાઈડલા�સ ફોર પેસેન્ઝસર્ િવથ ડ�સેબીલીટ�ઝ
ઓવર ��ડયન ર�લ્વેઝ
•માગર્, પ�રવહન અને ધોર�માગ��ું મતં્રાલય દ્વાર કોડ ફોર એ�વૃલ એન્ડ �ડઝાઇન ઓફ
બસ (RPwD િનયમો, ૨૦૧૭ હ�ઠળ અિધિનયિમત)
•નાગ�રક ઉડ્ડયન મતં્રાલય દ્વારા હ�ડ�કૂ ઓફ બે�રયર ફ્ર� સ્પેસ સ્ટાન્ડ�્ર્ઝ ફોર બીલ્ટ
�વાયમ�ન્ટ
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મા�હતી અને સચંાર તકનીક� (ICT) ઇકોિસસ્ટમ માટ�
•ઇલેક્ટ્રોિનક્સ અને મા�હતી તકનીક� મતં્રાલય દ્વારા ગાઈડલાઇન્સ દ્વારા ગાઈડલા�સ
ફોર ��ડયન ગવનર્મેન્ટ વેબસાઈટસ (RPwD િનયમો, ૨૦૧૭ હ�ઠળ અિધિનયિમત)
•મા�હતી અને પ્રસારણ મતં્રાલય દ્વારા ગાઈડલા�સ ફોર ટ�વી વ્��ુગ બાય પરસન્સ
વીથ �હયર�ગ ઇમ્પેડર્

RPwD, ૨૦૧૬ તેની કલમો ૪૦ થી ૪૬ અન્વયે �ગુમ્યતા માટ� નીચે �જુબના આદ�શ 
આપે છે.
•કલમ ૪૦ : �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ (PwDs) માટ� ભૌિતક પયાર્વરણ, પ�રવહન, મા�હતી
અને સચંાર સ�હતની યોગ્ય તકનીક� અને પ્રણાલીઓ અને અન્ય સવલતો અને
સેવાઓમાં શહ�ર� અને ગ્રામ્ય િવસ્તારોમાં �હ�ર જનતાને �ગુમ્યતા �રૂ� પાડવા માટ�
િનયમો બનાવવાની જોગવાઈ.
•કલમ ૪૧ : �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ (PwDs)ને બસસ્ટોપ, ર�લ્વે સ્ટ�શન અને એરપોટર્ પર
�ગુમ્યતાના ધોરણો અ�સુારની સવલતો �રૂ� પાડવા, તેમને તમામ પ્રકારની
પ�રવહન સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા અને તેમની હલન-ચલનની જ��રયાત માટ�
�લુભ માગ� ઉપલબ્ધ કરાવવા તેમજ PwDsની વ્ય�ક્તગત હલન-ચલનને પ્રોત્સા�હત
કરવા યોગ્ય પગલાં લેવા.
•કલમ ૪૨ : �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ (PwDs)ને શ્રાવ્ય, છાપેલા સ્વ�પે અને ઈલેક્ટ્રોિનક
ફોમ�ટમાં તમામ મા�હતી મળ� શક�, PwDsને દ્રશ્ય સામગ્રીના વણર્ન, સાકં�િતક ભાષાના
અથર્ઘટન અને સબ-ટાઇટલ/ક્લોઝ ક�પ્શન અને રો�દા �વનમાં ઉપયોગમાં લેવાતાં
ઈલેક્ટ્રોિનક સામાન અને સાધનો વૈિ�ક �ડઝાઇનમાં ઉપલબદ્ધ થાય તે �િુનિ�ત કર�ુ.ં
•કલમ ૪૩ : વૈિ�ક �ડઝાઇનવાળા સામાન્ય વપરાશના ગ્રાહક ઉત્પાદનો અને તેને
સબંિંધત અન્ય વસ્�ઓુના િવકાસ, ઉત્પાદન અને િવતરણને પ્રોત્સા�હત કરવા.
•કલમ ૪૪ : �ગુમ્યતાના િનયમો અ�સુારના ન હોય તેવા બાધંકામોને બાધંકામની
અ�મુતી ન આપીને, બાધંકામ �ણૂર્ થયાના (Completion Certificate) ક� તેમાં રહ�વા
�ગે�ું પ્રમાણપત્ર (Occupancy Certificate) ન આપીને �ગુમ્યતાના ધોરણો�ું
ફર�જયાત પાલન.



�ગુમ્ય ભારત અ�ભયાન 

બધંકામ અને પયાર્વરણની �ગુમ્યતા 

AIC ના બાધંકામ અને પયાર્વરણની �ગુમ્યતા હ�ઠળ, DEPwD �લુભ �હ�ર ક��ન્દ્રત
ઇમારતોના િવકાસ માટ� ભારતભરના રા�યો/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શો સાથે કામ કર� ર�ું છે. આ
માટ�, ક�ન્દ્ર અને રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શ સરકારોએ અ�ભયાનના તબ�ા I, II અને III માં
ર�ટ્રો�ફટ કરવા માટ�ની ઇમારતોની ઓળખ કર� છે. �લુભતાના િનયમોના અમલીકરણ અને
તમામ �હ�ર જગ્યાઓ અને ઇમારતોમાં �લુભતાના ઓછામાં ઓછા 10 �ળૂ�તૂ લક્ષણો
�િુનિ�ત કરવા માટ� પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. �લુભતાની આ �િુવધાઓ ક� �
હામ�નાઇઝ્ડ ગાઇડલાઇન્સમાથંી �ૂર કરવામાં આવી છે. સેક્ટર સ્પેિસ�ફક �ક્રયાઓ પણ હાથ
ધરવામાં આવી રહ� છે �થી �લુભ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના િવકાસને ક��ન્દ્રત ર�તે પ્રોત્સાહન
આપવામાં આવે, �થી ભિવષ્યની નકલ માટ� મોડ�લ બનાવવામાં આવે.

પ�રવહન પ્રણાલી 

પ�રવહન કે્ષત્ર હ�ઠળ માત્ર ર�લ્વે સ્ટ�શન્સ, એરપો�્ર્સ અને બસ સ્ટોપ્સને અવરોધ�કુ્ત
બનાવવાની િવચારણા કરવાની નથી પરં� ુ સાધનો અને સેવાઓને પણ �ગુમ્ય
બનાવવાની છે. ર�લ્વે દ્વારા �દવ્યાગં-મૈત્રી�ણૂર્ ડબ્બાઓ, �ુદા �ુદા પ�રવહન સ�ાિધકાર�ઓ
દ્વારા નીચા ભોયતળ�યાવાળ� બસો અને એરોબ્રીજ ર�પ્સ એ એવાં પગલાં છે � �િુવધા�ણૂર્
સાધનો પ્રત્યે દોર� �ય છે. પ�રવહન કે્ષતે્ર �છૂપરછ, ટ�ક�ટ ખર�દ� �ટા સેવાઓની ખર�દ�
�વી સેવાઓને મહ�મ લાભદાયી ર�તે હાથ ધરાવી જોઈએ. સાવર્િત્રક ર�તે �લુભ હોય તેવી
વધાર� આ�િુનક, સમાવેશી અને ટકાઉ પ્રણાલીઓના િવકાસ માટ� પ�રવહન કે્ષત્રના
�ગુમ્યતાના ધોરણોને અધતન કરવામાં આવી રહ્યા છે.
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�દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓના સશ�ક્તકરણ માટ�નો િવભાગ, સામા�જક ન્યાય અને
અિધકાર�તા મતં્રાલય, ભારત સરકાર �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ (PwDs) પ્રત્યે સમાજમાં
�ગ�ુકતા, િશક્ષણ અને સવેંદનશીલતાના િવકાસ પ્રત્યે સમિપ�ત છે. UNCRPD ને
માન્યતા આપ્યા બાદ સરકાર� તેની પ્રિતબધ્ધતા �રૂ� કરવા એક �ખૂ્ય અ�ભયાન -
�ગુમ્ય ભારત અ�ભયાન (AIC)ની તા. 3 � �ડસેમ્બર ૨૦૧૫ થી DEPwD દ્વારા
શ�આત કર� છે. ��ચયોન સ્ટ્ર�ટ��, ૨૦૧૨ને અ�સુર�ને આ અ�ભયાન�ું લક્ષ્ય બાધંકામ
�કુ્ત પયાર્વરણ, પ�રવહન અને ICT ઇકો િસસ્ટમ ત્રણેય કે્ષત્રોમાં અવરોધ �કુ્ત
વાતાવરણ સ�વા�ું છે.
આ અ�ભયાન�ું લક્ષ્ય સમાજના માગર્દશર્ન �કુ્ત પર�વતર્ન દ્વારા �લુભ સવલતો અને
સેવાઓના પ્રમા�ણત, �ુદરતી અને ઈરાદા �વૂર્કના િવકાસના �ગુમ્ય માળખાના
વાસ્તિવક ન�નૂા સ�વાનો છે. આ હ��નુી િસધ્ધી માટ� અ�ભયાન નીચેના �ળૂ�તૂ
િસધ્ધાતંોને અ�સુર� છે.
સાવર્િત્રક �ડઝાઇન : - સૌને ઉપયોગી એવાં ઉત્પાદનો, પયાર્વરણો, કાયર્ક્રમો અને
સેવાઓની રચના કરવી �માં સભંવ હોય ત્યાં �ધુી કોઈક પ્રકારના પર�વતર્ન અથવા
િવિશષ્ટ �ડઝાઇનની જ�ર ન પડ�.
વાજબી સમાવેશન :- કોઈ ખાસ �કસ્સામાં અપ્રમાણસર અથવા અયોગ્ય બોજો નાખ્યા
િસવાય PwDs અન્ય લોકો સાથે સમાન ધોરણે તેમના અિધકારો ભોગવી શક� તેવા
જ�ર� અને યોગ્ય ફ�રફારો અને અ��ૂુલનો.

ICT ઇકો િસસ્ટમ 
આ�િુનક જગતમાં �ડ�જટલ અને આભાસી માળખા પરના વધતા જતાં આધારને લીધે આ
અ�ભયાન મા�હતી અને સચંાર તકનીક� (ICT)માં પણ �ગુમ્યતાના વહ�વારોને પ્રોત્સા�હત કર�
છે. શ્રવણની ક્ષિતધરાવતાં લોકો ટ�વી જોઈ શક� તે માટ� કાયર્ક્રમો�ું ક્લોઝ્ડ ક�પ્શનીગ/
સબટાઈટલ કરવામાં આવે છે. સરકાર� વેબસાઈટો બનાવટ� વખતે દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય
ક્ષિતવાળા લોકોની િવશેષ જ��રયાતોની કાળ� લેવા માટ� વેબ �ગુમ્યતા માટ�ની માગર્દશર્ક
�ચૂનાઓ છે.



�ગુમ્ય �ડઝાઇન �ગેના િસધ્ધાતંો નીચેના પર આધા�રત છે 

2. વ્હ�લ ચેર વાપરનારાઓ માટ�
પહ�ચની કક્ષા

હામ�નાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સની કલમ ૩.૨
- �ગુમ્ય પહ�ચ - ૯૦૦ એમએમ થી ૧૨૦૦

એમએમ (૩�ટ થી ૪ �ટ) ૧૩

- નીચેની મહ�મ પહ�ચ – ૨૫૦ એમએમ
(૦.૮ �ટ) અને ઉપરની પહ�ચ�ું સ્તર

૦૦ એમએમ ( ૪.૩ �ટ)

- મહ�મ બા�ુની પહ�ચ અવરોધ પર ૮૬૦
એમએમ (૨.૭ �ટ) X ૫૦૦ એમએમ
(૧.૭૫ �ટ) ઉડાણ ૧૨૦૦ ઇએમઇએમ (૪
�ટ)3. દ્ર�ષ્ટ  કે્ષત્ર –

4. હામ�નાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સની કલમ 
૩.૩

- સગવડદાયી દ્ર�ષ્ટ  કે્ષત્ર ૯૦૦ એમએમ થી 
૧૮૦૦ એમએમ (૩ �ટ થી ૬ �ટ)

1. સહાયક સાધનો અને જ�ર�
જગ્યા,
હામ�નાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સની
કલમ ૩.૧

વ્હ�લ ચેર – ૧૨૦૦ એમએમ X ૯૦૦
એમએમ (૪ �ટ x ૩ �ટ) જમીન પર
જગ્યા ૧૫૦૦ એમએમ (૫ �ટ) વળવા
માટ�ની િત્ર�યા
•ઘોડ� – ઓછામાં ઓ�ં ૯૨૦ એમએમ
(૩.૦૬ �ટ)ની અવરોધ િવનાની જગ્યા
અને ૩૦૦ એમએમ (૧�ટ) �ધુીની
�ચાઈ
- વાઇટ ક�ન્સ – ૯૦૦ એમએમ(૩

�ટ)ની અવરોધ િવનાની જગ્યા,
ઉપર ૬૦૦ એમએમ

�ગુમ્યતાના માટ� �ડઝાઇન �ગેના િસધ્ધાતંો

4. ઊચાઇ અને પહોળાઇ�ુ ંકે્ષત્ર
હામ�નાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સની કલમ ૩.૪

- િનયતં્રણ કરનારા સાધનોની ભોયત�ળયાથી  
ઊચાઇ ( સ્વીચ બોડર્, એલામર્ બટન્સ વગેર�) 
૪૦૦ એમ એમ થી ૧૨૦૦ એમ એમ (૧.૩ �ટ 
થી ૪ �ટ)
- કાઉન્ટસર્ – મહ�મ ઊચાઇ ૮૦૦ એમએમ
(૨.૫ �ટ) કાઉન્ટરની નીચે પગ માટ�ની જગ્યા 
૩૫૦ એમએમ (૧.૧.૫ �ટ)
-દરવા�ની મહ�મ પહોળાઈ ૯૦૦ એમએમ 
(૩ �ટ)

(�ચત્રો�ુ ંસ્ત્રોત : દશાર્વેલ કલમ �જુબ હામ�નાઇઝ્ડ ગાઈડલા�સ) 
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�યા ં�ગુમ્યતાની �બૂ જ�ર છે

તમામ સાવર્જિનક ઇમારતો અને સ્થળોએ સાવર્િત્રક �ગુમ્યતા જ�ર� છે. 

�દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓના અિધકાર અિધિનયમ “સાવર્જિનક ઇમારત”ની વ્યાખ્યા આપે છે ક� તે એવી
સરકાર� ક� ખાનગી ઇમારત છે �નો જન સાધારણ દ્વારા સપંકર્ અથવા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે,
તેમાં શૈક્ષ�ણક અથવા વ્યાવસાિયક હ��ઓુ માટ� ઉપયોગમાં લેવાતી ઇમારતો, કાયર્-સ્થળ,
વ્યાવસાિયક પ્ર�િૃતઓ માટ�ના સ્થળ, �હ�ર ઉપયોગીતાઓ, ધાિમ�ક, સસં્�ૃિતક, આનદં-પ્રમોદની
પ્ર�િૃતઓના સ્થળ, તબીબી ક� �ચ�કત્સક�ય સેવાઓ, કા�નૂનો અમલ કરાવતી એજન્સીઓ ,
�ધુારણા ક�ન્દ્રો, ન્યાિયક ફોરમો, ર�લ્વે સ્ટ�શનો અથવા પ્લેટફોમર્, રોડવેઝ બસ સ્ટ�ન્ડ અથવા
ટિમ�નસ, એરપોટર્ અથવા જળમાગ� વગેર�નો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાતં હામ�નાઇઝ્ડ
ગાઈડલાઇન્સ�ું પ્રકરણ ૪ હ�� ુ અથવા ઉપયોગની દ્ર�ષ્ટએ તેમને નીચેના �ૂથોમાં વહ�ચે છે.

બાધંકામ�કુ્ત પયાર્વરણ �લુભતાની 10 �ળૂ�તૂ �િુવધાઓ:
બાહ્ય (Outdoors) �ત�રક (Indoors)

૧. �ગુમ્ય માગ�
૨. પા�ક�ગ
૩. ઇમારતના પ્રવેશદ્વારો

૪. સ્વાગત-કક્ષ
૫. પરસાળો
૬. �લફ્ટ /એલીવેટર
૭. દાદર / સીઢ�
૮. શૌચાલયો
૯. પીવાના પાણીની �િુવધાઓ
૧૦. ચેતવણી માટ�ની સજં્ઞાઓ
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�ળૂ�તૂ �ગુમ્યતાની ૧૦ લાક્ષ�ણકતાઓ, પ્રથમ દ્રષ્ટ�એ
લાક્ષ�ણકતા માપ/સ્પેસીફ�ક�શન

બાહ્ય લાક્ષ�ણકતાઓ
�ગુમ્ય માગ� ૯૦૦ એમએમ – ૧૮૦૦ એમએમ, લપસી ન પડાય તે�ું ફશર્, અ�ભુવી શકાય તેવો માગર્, િનશાનીઓ ((�દશા�ચૂક અને મા�હતીપ્રદ), સાર� ર�તે પ્રકાિશત,

અવરોધ િવનાનો રસ્તો
�ગુમ્ય પા�ક�ગ ૩૦ મી. ના પ્રવેશ દ્વારની �દર ૫૦૦૦ એમએમ X ૩૬૦૦ એમએમ, ટ્રાન્સફર બે, �લુભ માગર્ સાથે�ું જોડાણ, ઊભી અને ફશર્ પર િનશાનીઓ,

ઇમારત�ું �ગુમ્ય પ્રવેશ દ્વાર ૯૦૦ – ૧૮૦૦ એમએમની ઢોળાવવાળ� પહોળાઈ, ૧:૧૨ અને છેડાં પરથી ગોળ કર�લી ગ્રીપ સાથેની,બે �ુદ� �ુદ� �ચાઈવાળ� હ�ન્ડ ર�ઇલ,લપસી ન પડાય
તે�ું ફશર્, િવરોધી રંગ રચના, ૧૦૦૦ એમએમનો �ખુ્ય દરવાજો, દ�ખાય તે ર�તની િનશાનીઓ

�ત�રક લાક્ષ�ણકતાઓ
�ગુમ્ય પરસાળ ૧૫૦૦ એમએમ થી ૧૮૦૦ એમએમ, ચોખ્ખી પહોળાઈ, લપસી ન પડાય તે�ું ફશર્, અ�ભુવી શકાય તેવો માગર્, સાર� ર�તે પ્રકાિશત, �રુશીઓ, �ંુડા વગેર�ના અવરોધ િવનાનો રસ્તો,

દરવા� પરસાળમાં �લૂવા જોઈએ નહ�.
સ્વાગત કક્ષ ઓછ� �ચાઈવાળા કાઉન્ટસર્ (૭૫૦ એમએમ થી ૮૦૦ એમએમ), પહોળાઈ ૭૫૦ એમએમ થી ૯૦૦ એમએમ પગ માટ�ની જગ્યા ૮૦૦ એમએમ �ચાઈ અને કાઉન્ટરની નીચે ૪૮૦

એમએમ ઉડાઈ, �લુભ લાક્ષ�ણકતાઓની મા�હતી,સવંાદ માટ� વૈક�લ્પક માધ્યમ, બે્રઇલ, શ્રાવ્ય ઈન્ડક્ષન �પૂ

�લફ્ટ / એલીવેટસર્ ૯૦૦ એમએમ પહોળા દરવા�, પ્રવેશ દ્વાર પર ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ, ૧૫૦૦ એમએમ X ૧૫૦૦ એમએમ �લફ્ટની કાર�ું માપ, બે્રઇલ બટન, શ્રાવ્ય મા�હતી, ડ��ટલ �ડસ્પ્લે, ત્રણ
બા�ુ પકડ� શકાય તેવા ગે્રબ-બાર, ચેતવણી�ું બટન, પાછળની દ�વાલે અર�સો

શૌચાલયો ૨૦૦૦ એમએમ X ૨૨૦૦ એમએમ સેનેટર� ફ�ટ�ગ્સની આસપાસ, જમણા અને ડાબા હાથનો ઉપયોગ કરનાર દ્વારા પકડ� શકાય તેવા હ�ડલ્સ, ૯૦૦ એમએમ�ું બહાર �લૂતા ડબલ
દરવા�, લપસી ન પડાય તે�ું ફશર્, કટોકટ�ની ચેતવણી માટ��ું બટન, બધં કરવા માટ� સાકંળ (વચ્ચે અને નીચે) સરળતાથી વાપર� શકાય તેવા હ�ન્ડલ અને લીવર પ્રકારના લાબંી
ડોકવાળા નળ, ચોખટ હોવી જોઈએ નહ�

�ગુમ્ય દાદર પગથીયાની સમ�ક્ષિતજ સપાટ� પર િવરોધી રંગોના પટ્ટા, બમણી �ચાઈવાળા �ણૂા/સપાટ�ઓ ગોળ કર�લા હ�ન્ડ-ર�ઇલ (૩૮ એમએમ થી ૪૫ એમએમ), ચેતવણી આપતી અ�ભુવી શકાય
તેવી શ�આત અને �તે ટાઇલ્સ, દ�વાલ અને હ�ન્ડ ર�ઇલ વચ્ચે ૫૦ એમએમની ખાલી જગ્યા �થી યોગ્ય પકડ આવી શક�.

પીવાના પાણીની �ગુમ્ય �િુવધા નીચી �ચાઇવાળા કાઉન્ટસર્ (૭૫૦ એમએમ-૮૦૦ એમએમ),કાઉન્ટરની નીચે પગ માટ� જગ્યા (૩૦૦ એમએમ), ર�પ્સ, ગટર અથવા પાણીના િનકાલ માટ�ના કોઈ છ�દ્રો નહ�, બમણી
�ચાઈવાળા �વારા �વા સરળતાથી ચા�ુ કર� શકાય તેવા નળ

િનશાનીઓ �દશા�ચૂક અને મા�હતીપ્રદ, િવરોધી રંગોવાળ�, સમજવામાં સરળ, અગત્યની જગ્યાઓ પર, ઢંકાઈ ન �ય તે ર�તે, પ્રમા�ણત, અને વૈક�લ્પક ર�તે �મ ક� બે્રઇલ લીપીમા,ં શ્રાવ્ય પધ્ધિતથી,
અ�ભુવી શકાય તેવા નકશા/ બોડર્, પ્રાદ�િશક ભાષા, િનશાનીઓ �ની ઉપર દશાર્વવામાં આવે તે કાગળ વગેર� માધ્યમ એન્ટ�-ગ્લેર પ્રકાર�ુ,ં મેટ ફ�નીશ (ચમક િવના�ુ)ં અને ટકાઉ હો�ું
જોઈએ. 1817



�ગુમ્ય 
માગર્

હામ�નાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સની કલમ ૫.૫
કલમ બી ૨.૨, પ્રકરણ ૧૩, ભાગ ૩, એનબીસી ભાગ ૧

�ચત્રના સ્ત્રોતનો સદંભર્ : નશેનલ �બલ્ડ�ગ કોડ ભાગ ૩, પ્રકરણ ૧૩
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�ગુમ્યમાગર્

પ્રવેશ દ્વાર તરફ દોર� જતો પહોળો,
સળંગ અને અ�ભુવી શકાય તેવો

રસ્તો

•રસ્તાની લ��ુમ પહોળાઈ એક વ્હ�લચેર માટ� ૧૫૦૦ એમએમ (૫�ટ) અને બે 
વ્હ�લચેર એક સાથે પસાર થઈ શક� તે માટ� ૧૮૦૦ એમએમ (૬ �ટ) હોવી
જોઈએ.
•અવરોધ, ઉચકાયેલ / બહાર નીકળેલ રચનાઓ ટાળવી
•ઇમારત �ધુીનો સમગ્ર રસ્તો સાર� ર�તે પ્રકાિશત અને સવલતો / ઉપયોગી 
સ્થળો પ્રવેશ દ્વાર અને બહાર જવાના રસ્તાને િવરોધી રંગોવાળો અ�ભુવી શકાય 
તેવો હોવો જોઈએ.
•મા�હતી આપતી અને �દશા�ચૂક િનશાનીઓ હોવી જોઈએ.

ચાલવાના રસ્તાને  માત્ર �ુદા રંગની ટાઇલ્સથી 
દશાર્વેલો છે. અ�ભુવી અથવા ચેતવણીની 

િનશાનીઓ નથી. 

•રસ્તો �શુોભન માટ�ની રચનાઓ / લેન્ડ્સ્ક�પ�ગ, ગટરના ઢાકંણા, �લ-છોડના �ંુડા,
પા�ક�ગ વગેર�થી અવરોધાયેલો હોય.
•અ�ભુવી શકાય તેવો અને યોગ્ય  �ડઝાઇનનો  સળંગ રસ્તો ન હોય. 
•ચેતવણી આપતી ક� માગર્દશર્ક ટાઇલ્સ ન હોય અથવા યોગ્ય ર�તે લગાવાઈ ન 
હોય.
•રસ્તા પર પ્રકાશની વ્યવસ્થા ન હોય.
•વ્હ�લચેરના હલનચલન માટ� બનાવેલ માગર્/માગર્ સાકંડો છે, 1500 મીમી (5 �ટ) 
કરતા ઓછો છે.

�ગુમ્યમાગર્
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બહારના દદ�ઓનો િવભાગ, ગણેશ દાસ હો�સ્પટલ, િશલ�ગ, મેઘાલય
•હો�સ્પટલની દર�ક વ�ગને જોડાવા માટ� �ગુમ્ય પરસાળોની રચના કરવામા ંઆવી 
છે.
•દ્રષ્ટ�ની ક્ષિતવાળા વ્ય�ક્તઓ આરામથી હાર� ફર� શક� તે માટ� િવરોધી રંગોવાલા 
અ�ભુવી શકાય તેવા માગ� બનાવવામા ંઆવ્યા છે.  
•વધારાની સલામતી માટ� અને �ુદ� �ુદ� �ચાઈ ધરાવતા લોકો માટ� બમણી 
�ચાઈવાળ� ગોળ છેડા કર�લી હ�ન્ડર�ઇલ  
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રા�વ ભવન, �વુને�ર, ઓ�રસ્સા
•�ખુ્ય ગેટ / દરવા�થી ઇમારતના પ્રવેશ દ્વાર �ધુી �લુભ માગર્
બનાવવામાં આવ્યો છે.
•માગર્ને વાહનો માટ�ના રસ્તાથી �ુદો રાખવામા આવ્યો છે અને બેરોકટોક
હલનચલન માટ� તેને અવરોધ�કુ્ત રાખવામા આવ્યો છે.
•અ�ભુવી શકાય તેવી ટાઈલ્સ અને િવરોધી રંગો ધરાવતો પહોળો અને
સળંગ રસ્તો
•રસ્તા પર ર�મ્પ, અનામત પાક�ગ વગેર� દશાર્વતી યોગ્ય િનશાનીઓ
(�દશા�ચૂક અને માગર્દશર્ક) આપવામાં આવી છે.
•રસ્તો આદશર્ ર�તે પ્રકાિશત છે.
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રોડ ડ�ઝાઇન નયા રાય�રુ સ્માટર્ સીટ�, છ�ીશગઢ
•ઊપસેલા ટ�બલટોપ (વાહનો સરળતાથી પસાર થઈ શક� તે માટ� પગે
ચાલનારાઓ માટ� ઉપસાવેલી અને બનેં બા�ુ ઢાળવાળ� રચના)ના ઉપયોગ દ્વારા
સળંગ રોડ ક્રોસ�ગ બનાવવામાં આવ્યા છે.
•દ્રષ્ટ�-ક્ષિતવાળ� વ્ય�ક્તઓ સરળતાથી રસ્તો ક્રોસ કર� શક� તે માટ� અ�ભુવી
શકાય તેવા સળંગ માગ�
•આ રચના સાઇકલ ચાલકો, વ્હ�લચેરનો ઉપયોગ કરનારાઓ અને પગે
ચાલનારાઓ માટ� રોડ ક્રોસ કરતી વખતે સલામતી બકે્ષ છે.
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સવેંદના પાકર્ , ડ�ડ�આરસી, િત્રકમગઢ, મધ્ય પ્રદ�શ
•ક�ડ�ઓ સ�હત િવરોધી રંગોની રચનાવાળા માગર્દશર્ક રસ્તાઓ � એવા �લુભ
માગ��ું સ�ન કર� છે � બેઠક વ્યવસ્થા ક� � હર કોઈ �લુ્લા સાવર્જિનક સ્થાનની
અગત્યની લાક્ષ�ણકતા હોય છે તેના સ�હત, આ બગીચા / ઉપવનના તમામ
અગત્યના ભાગોને જોડ� છે.
•ઉપવન / બગીચાની �લુાકાત લેતાં ઉમરલાયક વ્ય�ક્તઓ, બાળકો અને
�દવ્યાગંોને વધારાની સહાય મળે તે માટ� બે �ુદ� �ુદ� �ચાઈવાળ�, ગોળ કર�લા
છેડાવાળ� હ�ન્ડર�ઇલ ધરાવતા માગ� બનાવવામાં આવ્યા છે.
•વળાકંો અને �યાં રસ્તા મળતા હોય તેવા જકંશનો પર ચેતવણી આપતી અને
અ�ભુવી શકાય તેવી ટાઈલ્સો ધરાવતા માગ�
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�ગુમ્ય 
પા�ક�ગ

કલમ ૧૦.૧, હામ�નાઇઝ્ડ ગાઈડલા�સ
કલામ બી ૩, પ્રકરણ ૧૩, ભાગ ૩, એનબીસી ભાગ ૧

�ચત્રના સ્ત્રોતનો સદંભર્ : નશેનલ �બલ્ડ�ગ કોડ ભાગ ૩, પ્રકરણ ૧૩
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�ગુમ્ય પા�ક�ગ �ગુમ્ય પા�ક�ગ 

પહોળ� જગ્યા, ફ્લોર મા�ક�ગ અને 
એક્સેસ �ટ સાથે જોડાયેલ સામાન્ય 

સ્થાનાતંર માટ�ની જગ્યા

•પા�ક�ગની જગ્યા�ું માપ ઓછામાં ઓ�ં ૫૦૦૦ એમએમ X ૩૬૦૦
એમએમ (૧૬ �ટ X ૧૨ �ટ) હો�ું જોઈશે અને તે �લુભ પ્રવેશદ્વાર અને
�લફ્ટથી ૩૦ મીટર �ધુીના �તર� ન�ક (૧૦૦ �ટ)
•વ્હ�લચેર વાપરનારાઓ માટ� ૧૨૦૦ એમએમ (૪ �ટ) પહોળો અને
�લુભ માગર્ સાથે જોડાયેલ સ્થાનાતંર માટ�ની જગ્યા
•સાઇન-પોસ્ટ અને જમીન પર દશાર્વેલ �તરરાષ્ટ્ર�ય િનશાનીઓ વડ�
ઓળખા� ું �લુભ પા�ક�ગ

નજર� ન ચડ� તે�ુ,ં પ્રમા�ણત ધારાધોરણો
િવના�ું સાકં�ું અને �લુભ માગર્ સાથે
જોડાયા િવના�ું પા�ક�ગ.

•�દવ્યાગંો માટ� કોઈ અનામત પા�ક�ગ નહ�, અને જો હોય તો પણ પ્રવેશદ્વારની 
ન�ક નહ�. 
•પ્રમા�ણત િનશાનીઓ નહ�- જમીન પર મા�ક�ગનો અભાવ, ઊભા સાઇન-બોડર્ ન 
હોવા, દશાર્વવામા ંઆવેલ િનશાનીઓ પણ યોગ્ય  ર�તે નજર� ચડ� તેવી ર�તે 
દશાર્વેલી ન હોવી. 
•વ્હ�લચેર વાપરનારાઓ માટ� તેના પરથી ઉતારવા અને ચઢવા માટ�� ુ ંકોઈ સ્થળ 
ન હો�ુ ં
•અવરોધ િવહ�ન �ગુમ્યમાગર્ સાથે-જોડાયેલા ન હો�ુ.ં 3433



ભારતીય પ્રાણીશાસ્ત્ર સવ�ક્ષણ, �ણેુ, મહારાષ્ટ્ર

•પા�ક�ગ ઇમારત તરફ જતાં �લુભ માગર્ સાથે જોડાયે�ું છે.
•પા�ક�ગમાં જમીન પર િનશાનીઓ કર�લ છે ઉપરાતં ઊભા સ્તભં પર પણ
િનશાનીઓ દશાર્વેલી છે.
•એક સ્થાનાતંર માટ�ની જગ્યા પણ છે �ના પર ચેતવણી દશાર્વેલ છે
અને માગર્દશર્ક અ�ભુવી શકાય તેવી ટાઇલ્સ જડ�લી છે � રસ્તા તરફ
દોર� �ય છે.
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રા��ુદં્રી એરપોટર્ , �ધ્ર પ્રદ�શ
•પા�ક�ગ પ્લોટના પ્રવેશ અને િનકાશના સ્થળની ન�ક �દવ્યાગં લોકો
માટ� પા�ક�ગ માટ� મોટ� જગ્યા અનામત રાખવામા આવી છે.
•પા�ક�ગ પ્લોટમાં જમીન પર �લુભતાની સાવર્િત્રક િનશાનીઓ દોરવામાં
આવી છે. અને દર�ક પા�ક�ગ પ્લોટમાં વ્હ�લચેરના ઉપયોગકતાર્ઓ માટ�
ઉતરવવા અને ચઢવા માટ� સ્થાનાતંર માટ�ની જગ્યાની જોગવાઈ
કરવામાં આવી છે.
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જયદ�વ ભવન, �વુને�ર, ઓ�રસ્સા
•�દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ માટ�ના પા�ક�ગ પ્લોટમાં જમીન પર સ્પષ્ટ ર�તે દ�ખાય તે
પ્રમાણે િનશાનીઓ કર� છે અને સ્થભંો પર સાઇન બોડર્ �કૂવામાં આવ્યા છે.
•પા�ક�ગ પ્લોટનો િવસ્તાર મોટો છે અને વ્હ�લચેરના ઉપયોગકતાર્ઓ માટ� ઉતરવા
અને ચઢવા માટ� સ્થાનાતંર માટ�ની જગ્યાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
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�રૂા િસિવલ હો�સ્પટલ, િશલ�ગ, મેઘાલય
•ઇમારતની ન�ક પ્રવેશ પાસે પા�ક�ગ પ્લોટ બનાવવામાં આવ્યા છે.
•�દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ માટ� અનામત રાખવામા આવેલા પા�ક�ગ પ્લોટમાં જમીન પર
અને સ્તભં પર એમ બનેં ર�તે સ્પષ્ટ િનશાનીઓ આપવામાં આવી છે.
•વ્હ�લચેરના ઉપયોગકતાર્ઓ માટ� ઉતરવવા અને ચઢવા માટ� એક સામાન્ય
(common) સ્થાનાતંર માટ�ની જગ્યા સાથે �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓ માટ� બે (૨) પા�ક�ગ
પ્લોટ રાખવામાં આવ્યા છે.
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ડ�ડ�આરસી, ઉજ્�ન, મધ્ય પ્રદ�શ
•�ૂરથી દ�ખાતા સાઇન િનશાનીઓ વાળા સાઈનબોડર્ સાથે ઇમારતના
ન�કમાં પા�ક�ગ બનાવવામાં આવે�ું છે.
•પા�ક�ગમાથી જતો માગર્ પહોળા ઢાળ મારફત ઇમારતના પ્રવેશદ્વારને
સીધો જ જોડ� છે.
•પ્રવેશમાં અ�ભુવી શકાય તેવી માગર્દશર્ક િનશાનીઓ અને બે �ુદ� �ુદ�
�ચાઈવાળ�, �ણૂા ગોળ કર�લ હ�ન્ડર�ઇલ, વધારાના ટ�કા માટ� આપવામાં
આવી છે.
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�ગુમ્ય 
પ્રવેશ દ્વાર

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

�ચત્ર સદંભર્ સ્ત્રોત : નશેનલ �બલ્ડ�ગ કોડ ભાગ ૩, પ્રકરણ ૧૩

૩
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�લુભ પ્રવશેદ્વાર �લુભ પ્રવશેદ્વાર

ચેતવણી આપતી ટાઈલ્સથી ચા� ુથતો 
જમીનમાથી ઊભી કર�લી હ�ન્ડર�ઇલ વાળો 
હળવો ઢાળ

લ��ુમ ૧૨૦૦ એમએમની પહોળાઈ ધરાવતો, અવરોધ િવનાનો ૧ : ૧૨ ના
પ્રમાણવાળો પ્રવેશ દ્વાર �ધુીનો ર�મ્પ / ઢાળ અને ઓછામાં ઓછો ૧૦૦૦ એમએમ
પહોળો દરવાજો.
ર�મ્પની બનેં બા�ુ ગોળ કર�લા સળંગ હ�ન્ડ ર�ઇલ�ગ (૭૬૦એમએમ (૨.૫ �ટ)
અને ૯૦૦ એમએમ (૩ �ટ)) . ર�મ્પની શ�આત અને �તમાં હ�ન્ડ ર�ઇલ�ગ પર
બે્રઇલ �ચૂક િનશાનીઑ પણ આપી શકાય.
શ�આતમાં અને �તે ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ અને લપસી ન પડાય તે�ું ફશર્,
લેન્ડ�ગ અને િનશાનીઓ ફર�જયાત છે.

કોઈ પણ �તની ચેતવણી આપતી
ટાઇલ્સ અને હ�ન્ડ ર�ઇલ્સ િવના�ુ,ં
અવરોધોવા�ં  લપસી પડાય તે�ુ ં
ફશર્ 

•કોઈ ર�મ્પ / ઢાળ નહ�. જો હોય તો પણ તે સીધો, સાકંળો અને લપસી
પડાય તેવો હોય.
•હ�ન્ડ ર�ઇલ આપેલી નથી અથવા આપી હોય તો પ્રમા�ણત �ડઝાઇન
�જુબ નથી ર�મ્પ પર ચેતવણી આપતી ઊપસેલી ટાઇલ્સ, બે્રઇલ �ચૂક
િનશાની અથવા સજં્ઞાઓ નથી.
•ર�મ્પ પર �શુોભન માટ�ની સામગ્રી, ઊપસેલ રચનાઓ પા�ક�ગ વગેર�નો
અવરોધ.
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ર�બન્દ્ર મડંપ, �વુને�ર, ઓ�રસ્સા
•ઇમારત સાથે ભળ� જતી સ�ંણૂર્તા સાથેનો ર�મ્પ /ઢાળ તેની ભવ્યતાને �ણૂર્તા
બકે્ષ છે.
•ર�મ્પને ચેતવણી આપતી ટાઈલ્સો અને બે �ુદ� �ુદ� �ચાઈવાળ�, �ણૂા ગોળ
કર�લી હ�ન્ડ-ર�ઇલ સાથે અ�ભુવી શકાય તેવા માગર્થી �લુભ બનાવવામાં આવ્યો
છે.
•ર�મ્પ ઉપર સ્પષ્ટ ર�તે દ�ખાય તેવી િનશાની�ું સાઇન બોડર્ �કૂ�ને તેને ઓપ
અપાયો છે.
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સરકાર� સગં્રહાલય, એગ્મોર, ચે�ાઇ, તાિમલના�ુ
•આ ઇમારત સાસં્�ૃિતક વારસા�ું �લૂ્ય (Heritage Value) ધરાવતી
હોવાથી તેમાં લ��ુમ ફ�રફારો કર�ને તેને �ગુમ્ય બનાવવામાં આવી છે.
•ચેતવણી આપતી ટાઈલ્સોથી �ત પામતા અ�ભુવી શકાય તેવો સળંગ
માગર્ ર�મ્પ સાથે જોડ�ને પ્રવેશને �ગુમ્ય બનાવવામાં આવ્યો છે.
•ર�મ્પ ઉપર સલામતી, સગવડ અને �રુક્ષા માટ� બે �ુદ� �ુદ� �ચાઈની,
�ણૂા ગોળ કર�લી હ�ન્ડ ર�ઇલ �કૂવામાં આવી છે.
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અિધક સ�ચવાલયની ઇમારત, િશલ�ગ, મેઘાલય
•ઇમારતની �પ્લન્થ �ધુી પહ�ચવા પગિથયાં સાથેનો ર�મ્પ �કૂ�ને પ્રવેશને �લુભ
બનાવવામાં આવ્યો છે.
•ર�મ્પ ઉપર હળવો ઢાળ અને શ�આતમા,ં મધ્યમાં અને �તે ચેતવણી આપતી
ટાઈલ્સો �કૂ�ને અને અ�ભુવી શકાય તેવો માગર્ બનાવીને તેને ઓપ અપાયો
છે.
•બે �ુદ� �ુદ� �ચાઈની, �ણૂા ગોળ કર�લી હ�ન્ડર�ઇલ સાથે દ�વાલ સાથે �કૂવામાં
આવેલી હ�ન્ડર�ઇલ વધારાનો આધાર �રૂો પાડ� છે.
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કલેક્ટર કચેર�, �ુ�રુ, ક�રાલા
•પ્રવેશદ્વાર આગળ ધીમે ધીમે વધતો ઢાળ તેને �લુભ બનાવે છે.
•પગિથયાં સાથ,ે ઇમારતમાં પ્રવશે માટ� અ�ભુવી શકાય તેવો,
બમણી �ચાઈવાળ� હ�ન્ડર�ઇલ ધરાવતો માગર્દશર્ક પથ�કુ્ત ર�મ્પ
તેને �રૂક બને છે.
•ચેતવણી આપતી ટાઈલ્સો દ્વારા �લુભતાને વધારવામાં આવી છે.
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એકાઉન્ટન્ટ જનરલની કચેર�, કો�હમા, નાગાલેન્ડ
•ઇમારતને �ગુમ્ય બનાવવા માટ� પ્રવેશદ્વાર આગળ બનેં બા�ુ બે �ુદ�
�ુદ� �ચાઈવાળ�, ગોળ કર�લા �ણૂા ધરાવતી હ�ન્ડ ર�ઇલવાળો ર�મ્પ
�કૂવામાં આવ્યો છે.
•ર�મ્પને અવરોધ�કુ્ત રાખવામા આવ્યો છે. ઉપરાતં ચેતવણી આપતી
ટાઈલ્સો અને અ�ભુવી શકાય તેવા માગર્દશર્ક પાઠ દ્વારા તેની �ગુમ્યતા
વધારવામાં આવી છે.
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િમઝોરમ �િુનવસ�ટ��ું �દવ્યાગંતાના અભ્યાસ માટ�� ું ક�ન્દ્ર આઇઝલ, િમઝોરમ

•ઇમારતના પ્રવેશ માટ� િવરોધી રંગોવાળો અને અ�ભુવી શકાય તેવો
માગર્દશર્ક પથ�કુ્ત ધીમે ધીમે વધતો ઢાળ �કૂવામાં આવ્યો છે.
•�ગુમ્યતા વધારવા ર�મ્પની પહ�લા ચેતવણી આપતી ટાઈલ્સો �કૂવામાં
આવી છે.
•ર�મ્પ, ઇમારતના �દરના ભાગ �ધુી અ�ભુવી શકાય તેવા માગર્દશર્ક
પથ તર�ક� ચા�ુ રહ� છે.
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�ગુમ્ય 
સ્વાગત કાઉન્ટર

કલમ ૫.૧૧, હારમોનાઇઝ્સ ગાઈડલા�સ
કલમ બી ૧૦,પ્રકરણ ૧૩,ભાગ ૩,એનબીસી ભાગ ૧

�ચત્ર સદંભર્ સ્ત્રોત : નશેનલ �બલ્ડ�ગ કોડ ભાગ ૧, પ્રકરણ ૧૩

૪
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�ગુમ્ય સ્વાગત કાઉન્ટર

વ્હ�લચેર પર બેઠ�લા વ્ય�ક્ત 
સરળતાથી ઉપયોગ કર� શક� 
તે�ુ,ં ઓછ� �ચાઈવા�ં, પગ 
રાખવા માટ�  થોડ� જગ્યાવા�ં 
કાઉન્ટર 

•સ્વાગત અથવા મા�હતી કાઉન્ટરને ઓછ� �ચાઈ (૮૦૦એમએમ ૨.૭ �ટ)
અથવા િનશાનીવાળા બમણી �ચાઈવાળા કાઉન્ટર દ્વારા �ગુમ્ય બનાવવામાં
આવ્યા છે. કાઉન્ટરની સામે બા�ુએ ૯૦૦ એમએમ X ૧૨૦૦એમએમ (૩ �ટ X
૪�ટ )ની અવરોધ િવનાની જગ્યા,કાઉન્ટરની નીચે ૮૦૦ એમએમની (૨.૭૫ �ટ)
પગ રાખવા માટ�ની જગ્યા અને મહ�મ �ડાઈ ૪૮૦ એમએમ (૧.૬ �ટ)
•વાતચીત કરવા માટ� વૈક�લ્પક માધ્યમ – ઇન્ડકશન �પૂ, બે્રઇલ, શ્રાવ્ય સદં�શા
વગેર�.
•ઇમારતમાં �ગુમ્ય સવલતોની મા�હતી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
•કમર્ચાર� ગણની આ બાબતો પ્રત્યે સવેંદનશીલતા

વ્હ�લચેરના ઉપયોગકતાર્ઓ માટ� પગ �કૂવાની જગ્યા 
િવના�ુ ંસાકં�ુ ંકાઉન્ટર, અસ્પષ્ટ અને સરળતાથી ન 
દ�ખાય તેવી િનશાનીઓ 

•�બન-�ગુમ્ય કાઉન્ટર / નાના ઓરડામાં બનાવે�ું કાઉન્ટર
•કાઉન્ટરની નીચે પગ �કૂવાની જગ્યા આપેલી નથી અથવા
કાઉન્ટરની ઉપરનો ભાગ �બૂ �ડો
•�ગુમ્યતાની લાક્ષ�ણકતાઓ �ગેની મા�હતી ઉપલબ્ધ નથી
અથવા મયાર્�દત મા�હતી ઉપલબ્ધ છે.
•મા�હતી વૈક�લ્પક ફોમ�ટમાં ઉપલબ્ધ નથી.

�ગુમ્ય સ્વાગત કાઉન્ટર
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�ૃષ્ણનગર મેટ્રો સ્ટ�શન, લખનઉ, ઉતર પ્રદ�શ 
•સ્ત્રોત : https://themetrorailguy.com/2017/lmrcs-releases-lucknow-metro-fare-
chart-card-info/
•મેટ્રો સ્ટ�શન પર ઓછ� �ચાઈવા�ં �ટક�ટ કાઉન્ટર �દવ્યાગં વ્ય�ક્તઓની
જ��રયાતોને ધ્યાને રાખીને કાળ��વૂર્ક બનાવવામાં આવ્�ું છે.
•સાર� ર�તે સમ� શકાય અને સાભંળવાની અને બોલવાની ક્ષિત ધરાવતા
વ્ય�ક્તઓ સાથે સવંાદ માટ� તે માટ� �ડ�ટલ �ડસ્પ્લે �વી �િુવધાઓ ઉપલબ્ધ
કરાવવામાં આવી છે.
•કાઉન્ટર પર સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય તેવી િનશાનીઓ આપવામાં આવી છે.
•કાઉન્ટર �ધુી પહ�ચવા માટ� સ્ટ�નલેસ સ્ટ�લના ઉપયોગ વડ� ચેતવણી માટ�ના
‘પેચ’વાળો માગર્ બનાવવામાં આવ્યો છે.
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નેતા� �ભુાસ ચદં્ર બોઝ ઇન્ટરનેશનલ એરપોટર્ , કોલક�ા, પિ�મ 
બગંાળ
•વ્હ�લચેર વાપરનારાઓ સરળતાથી ઉપયોગ કર� શક� તે માટ� ઓછ�
�ચાઇવા�ં �ગુમ્ય કાઉન્ટર
•�ૂરથી જ સરળતાથી દ�ખાઈ શક� તે માટ� કાઉન્ટર પર સ્પષ્ટ િનશાની
�કૂવામાં આવી છે.
•હ�લ્પ-ડ�સ્ક �ધુી પહ�ચવાના માગર્ પર અ�ભુવી શકાય તેવા સ્ટ�નલેસ
સ્ટ�લના ઉપયોગ વડ� ચેતવણી માટ�ના બટન �કૂવામાં આવ્યા છે.
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દ�હરા�ૂન ર�લ્વે સ્ટ�શન, દ�હરા�ૂન, ઉ�રાખડં
•દ્રષ્ટ�ની ક્ષિતવાળા વ્ય�ક્તઓ માટ� પ્રવશેદ્વાર પર જ સ્પશર્થી
સમ� શકાય તેવો સમગ્ર સ્ટ�શનનો નકશો �કૂવામાં આવ્યો છે.
•સરળતાથી પહ�ચી શકાય તેટલી �ચાઈ પર નકશાને �કૂવામાં
આવ્યો છે.
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મ�ૂર અદાલત, ફર�દાબાદ, હર�યાણા
•દ્રષ્ટ�ની ક્ષિત ધરાવતા વ્ય�ક્તઓ માટ� ઇમારતના સમગ્ર
લેઆઉટનો અ�ભુવી શકાય તેવો નકશો �કૂવામાં આવ્યો છે.
•સરળતાથી પહ�ચી શકાય તેટલી �ચાઈ પર નકશાને �કૂવામાં
આવ્યો છે.
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સ�ચવાલય, ચે�ાઈ, તાિમલના�ુ
•પ્રવેશદ્વાર પર જ દ્રષ્ટ�ની ક્ષિત ધરાવતા વ્ય�ક્તઓ માટ� ઇમારતના
સમગ્ર લેઆઉટનો અ�ભુવી શકાય તેવો નકશો �કૂવામાં આવ્યો છે.
•સરળતાથી પહ�ચી શકાય તેટલી �ચાઈ પર બોડર્ને �કૂવામાં આવ્�ું છે.
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�ગુમ્ય 
પરસાળો

કલમ ૫.૫., હામ�નાઇઝ્ડ ગાઈડ્લાઈન્સ
કલમ બી ૫.૨, પ્રકરણ ૧૩, ભાગ ૩, એનબીસી ભાગ ૧

�ચત્ર સદંભર્ સ્ત્રોત : https://www.gradus.com/files/webfm/brochure_-
_wall_protection_systems_-_march_2017_update_dec_2018.pdf

૫
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�ગુમ્ય પરસાળ

•ચોખ્ખી ૧૫૦૦ એમએમ થી ૧૮૦૦ એમએમ (૫ �ટ થી ૬ �ટ)ની સળંગ
પહોળાઇ સાથે લપસી ન પડાય તેવા ફશર્ અને અ�ભુવી શકાય તેવા માગર્ સાથે
•૧૫૦ લક્સ (150 lux)�ું પ્રકાશ�ું સ્તર જળવાવ�ું જોઈએ. �ાય ��ઈ જવાય
તેવો પ્રકાશ નહ� પરં� ુ સાર� ર�તે પ્રકાિશત ભાગ.
•�દશા�ચૂક અને મા�હતીપ્રદ િનશાનીઓ હોવી જોઈએ.
•�યાં �ધુી સભંવ હોય ત્યાં �ધુી �ચાઈ પર આવેલી બે હ�ન્ડર�ઇલ સળંગ રાખવી
જોઈએ.
•ઓરડાના દરવા� બહારની બા�ુ �લૂવા જોઈએ નહ�.

અ�ભુવી શકાય તેવો પથ યોગ્ય
ર�તે બનાવવામાં આવ્યો નથી, તેમાં
અવરોધ છે અને તે સળંગ નથી

•ચોખ્ખી ૧૫૦૦ એમએમ થી ૧૮૦૦ એમએમ (૫ �ટ થી ૬ �ટ)ની સળંગ
પહોળાઇ�ું પાલન કરવામાં આવ્�ું નથી.
•લપસી ન પડાય તેવા ફશર્ અને અ�ભુવી શકાય તેવા માગર્ નથી. ફશર્ પર સ્પષ્ટ
િવરોધી રંગો નથી.
•રસ્તાને �લ-છોડના �ંુડા, બેઠક વ્યવસ્થા વગેર� �વા અવરોધોથી �કુ્ત રાખવામા
આવ્યો નથી.
•અ�રૂતો પ્રકાશ અને પરસાળની �દર ઘેરા રંગોનો ઉપયોગ.
•હલન-ચલનની �દશામાં અ�ભુવી શકાય તેવી માગર્દશર્ક ટાઇલ્સ બેસાડવામાં
આવી નથી.

સળંગ અ�ભુવી શકાય તેવા
પથ અને �ચાઈ પર
લગાડ�લી બે હ�ન્ડર�ઇલ

�ગુમ્ય પરસાળ
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ખેતી િનયામકની કચેર�, ચે�ાઈ, તાિમલના�ુ
•અગત્યના સ્થળોએ �માં ક� દરવા� આગળ, �લફ્ટની સામે અને
દાદરની શ�આત અને �તે ચેતવણી આપતી ટાઈલ્સોવાળો અને સળંગ
અ�ભુવી શકાય તેવો �ગુમ્ય માગર્ બનાવીને આ ઇમારતના પરસાળને
�લુભ બનાવવામાં આવ્યો છે.
•પરસાળ �ણૂર્ પ્રકાિશત છે અને હલન-ચલનમાં નડતર બને તેવા કોઈ
અવરોધ નથી.
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��ુુ તેગ બહા�ુર હો�સ્પટલ, દ�લ્હ� 
•હો�સ્પટલની પરસાળને અ�ભુવી શકાય તેવા માગર્દશર્ક રસ્તા પર પીવીસીના
બટન્સ �કૂ�ને વધાર� સાર� ર�તે ઓળખી શકાય તેવો બનાવીને �લુભ બનાવવામાં
આવ્યો છે. ઉપરાતં, તેના પર સ્પષ્ટ િવરોધી રંગોનો ઉપયોગ થયો છે.
•પરસાળમાં �ચાઈ પર છેડા ગોળ કર�લી બે હ�ન્ડર�ઇલ�ગ્સ પણ આપવામાં
આવી છે.
•પરસાળ �ણૂર્ પ્રકાિશત છે અને હલન-ચલનમાં નડતર બને તેવા કોઈ અવરોધ
નથી.
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િસિવલ સ્ટ�શન, કલ્પેટ્ટા, ક�રાલા
• સ્થળની ભૌગો�લક રચનાને કારણે �ગુમ્ય પરસાળો દ્વારા
ઇમારતના દર�ક માળને જોડવામાં આવ્યા છે.
•દ્રષ્ટ�ની ક્ષિતવાળા વ્ય�ક્તઓ સરળતાથી હર� ફર� શક� તે માટ�,
સાર� ર�તે િવરોધી રંગો ધરાવતા અ�ભુવી શકાય તેવો માગર્.
•�ુદ� �ુદ� �ચાઈવાળા લોકોની વધારાની સલામતી અને સહાય
માટ� પરસાળમાં �ચાઈ પર છેડા ગોળ કર�લી બે હ�ન્ડર�ઇલ�ગ્સ.
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વીર સાવરકર ઈન્ટરનેશનલ એરપોટર્ , પોટર્  બ્લેઇર, �દામાન અને 
િનકોબાર ટા�ઓુ
•એરપોટર્ની �દર સ્ટ�નલેસસ્ટ�લના બટન્સના ઉપયોગથી અ�ભુવી શકાય
તેવો �ગુમ્ય માગર્ બનાવવામાં આવ્યો છે.
•માગર્ પર અગત્યની જગ્યાઓ પર ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ લગાડવામાં
આવી છે.
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�ગુમ્ય 
�લફ્ટ / એ�લવેટસર્

કલમ ૭.૪, હામ�નાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇન્સ
કલમ બી ૬.૪, પ્રકરણ ૧૩, ભાગ ૩, એનબીસી ભાગ ૧

�ચત્ર સદંભર્ સ્ત્રોત : https:/www.bca.gov.sg/data/ImgCont/202/dimension.htm
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�ગુમ્ય �લફ્ટ

•�લફ્ટની �દર�ું માપ ઓછામાં ઓ�ં ૧૫૦૦ એમએમ X ૧૫૦૦ એમએમ (૫ �ટ
X ૫ �ટ) હો�ું જોઈએ. શ� હોય તો ૧૩ પેસેન્જસર્ની ક્ષમતા, પકડવા માટ�નો
બાર ૯૦૦ એમએમ (૩ �ટ)ની �ચાઈ પર
•દરવા�ની લ�તુમ પહોળાઈ ૯૦૦ એમએમ (૩ �ટ) �ળવવી
•બે્રઇલ બટન્સ, શ્રાવ્ય સદં�શાના પ્રસારણની વ્યવસ્થા, �ડ�જટલ �ડસપ્લે, એલામર્
બટન, ઈમરજન્સી બે્રક, પાછળની દ�વાલ પર અર�સો, અને અન્ય ઓપર�ટ�ગ
િમક�િનઝમ (કંટ્રોલ પેનલ) �વી ફર�જયાત ર�તે સમાવેશ કરાતી બાબતો ૬૫૦
એમએમ (૨.૧૫ �ટ) થી ૮૦૦ એમએમ (૨.૩ �ટ)ની �ચાઈ પર હોવી જોઈએ.
•�લફ્ટની બહાર િનશાની અને ચેતવણી માટ�ની ટાઇલ્સ હોવી જોઈએ.

િવશાળ પરં� ુ સ�ું�ચત દરવાજો તેને �બન-
�ગુમ્ય બનાવે છે. અર�સો અને પકડવાના
બાસર્ નથી

•�લફ્ટની સાઇઝ �રૂતી નથી (એક વ્હ�લચેર માટ� પણ) અથવા દરવાજો �રૂતો
પહોળો નથી.
•પકડવા માટ�ના બાસર્, બે્રઇલ બટન્સ, શ્રાવ્ય સદં�શાના પ્રસારણની વ્યવસ્થા,
અર�સો, એલામર્ બટન, �વી ફર�જયાત ર�તે સમાવેશ કરાતી બાબતો નથી
અથવા પહ�ચી ન શકાય તેવી �ચાઈ પર અથવા સરળતાથી જોઈ શકાય તેવી
ર�તે �કુ�લ નથી.
•�લફ્ટના દરવા� આગળ ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ નથી અથવા ખોટ� ર�તે
�કૂવામાં આવી છે.

પાછળનો અર�સો, ચેતવણી
આપતી ટાઇલ્સ, યોગ્ય સ્થાને
બટન્સ

શ્રાવ્ય સદં�શાના પ્રસારણની વ્યવસ્થા,
બે્રઇલ બટન્સ અને પાછળના અર�સા
િવનાની સાકંડ� �લફ્ટ

�ગુમ્ય �લફ્ટ

9089



સ�ચવાલય, જય�રુ, રાજસ્થાન
•બહારના ભાગમાં યોગ્ય �ચાઈએ માળ અને �લફ્ટની હલન-ચલનની
�દશા દશાર્વાતા �ડસપ્લે અને બે્રઇલ િનશાની આપીને �લફ્ટને �લુભ
બનાવવામાં આવી છે.
•�લફ્ટના દરવા� સામે ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ �કૂવામાં આવી છે.
•મયાર્�દત �ગ-ચેષ્ટા કર� શકતી વ્ય�ક્તઓ માટ� પહોળો, સ્વયસંચંા�લત
દરવાજો તેવા વ્ય�ક્તઓ માટ� �લફ્ટના ઉપયોગને �લુભ બનાવે છે.
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રા�ય ગ્રથંાલય, સેક્ટર ૧૭, ચડં�ગઢ
•�લફ્ટના દરવા� પાસે ચતેવણી આપતી ટાઈલ્સના ઉપયોગથી
�લફ્ટના ઉપયોગને સરળ બનાવવામાં આવ્યો છે.
•વ્હ�લચરે વાપરનારા માટ� બટન્સ યોગ્ય �ચાઈએ �કૂવામાં
આવ્યા છે.
•વ્હ�લચરે વાપરનારા માટ� �રૂતા પહોળા દરવા� રાખવામા
આવ્યા છે..

9493



હ�દરાબાદ મેટ્રો, હ�દરાબાદ, તેલગંાણા
•મેટ્રોની �લફ્ટ યોગ્ય ર�તે પહોળ� છે અને �ડ�જટલ �ડસપ્લે અને િનશાનીઓ �વી
લાક્ષ�ણકતાઓ દ�ખાય તે ર�તે �રૂ� પાડવામાં આવી છે.
•બે્રઇલ બટન્સ વ્હ�લચેરવાળ� વ્ય�ક્તઓ અને કોઈ પણ �ચાઈવાલી વ્ય�ક્ત
ઉપયોગ કર� શક� તેટલી �ચાઈ પર �કૂવામાં આવેલા છે. �લફ્ટના દરવા� સામે
ચેતવણી આપતી ટાઇલ્સ �રૂ� પાડવામાં આવી છે.
•મયાર્�દત �ગ-ચેષ્ટા કર� શકતી વ્ય�ક્તઓ માટ� પહોળો, સ્વયસંચંા�લત દરવાજો
તેવા વ્ય�ક્તઓ માટ� �લફ્ટના ઉપયોગને �ગુમ્ય બનાવે છે.
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શ્રી ��ુુ રામદાસ� ઇન્ટરનેશનલ એરપોટર્ , અ�તૃસર, પ�ંબ
•�લફ્ટ એટલી પહોળ� છે ક� તેની �દર કોઈ તકલીફ િવના વ્હ�લચેર
ફ�રવી શકાય છે.
•�લફ્ટમાં રંગીન બે્રઇલ બટન, માળની �હ�રાત કરતાં સ્પીકસર્ અને
ઈમરજન્સી ટ�લીફોનની �લુભતાની લાક્ષ�ણકતાઓ છે. આ બાબતો
ધરાવતી પેનલ �ચાઇ માટ�ના સાવર્િત્રક ધોરણો અ�સુારની છે.
•વધારાની સહાય માટ� �લફ્ટની �દર ત્રણેય બા�ુ પકડવા માટ�ના બાસર્
આપેલા છે.
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સરકાર� સગં્રહાલય, ચે�ાઈ, તાિમલના�ુ
•�યાં જગ્યાનો અભાવ છે ત્યાં હાઈડ્રો�લક �લફ્ટ આપવામાં આવી છે.
•હળવેથી વધતાં ર�મ્પ /ઢાળ દ્વારા આ �લફ્ટમાં પ્રવેશ �િુવધાજનક
બનાવવામાં આવ્યો છે.
•વ્હ�લચેરનો ઉપયોગ કરનાર� વ્ય�ક્તઓ પણ સરળતાથી ઉપયોગ કર�
શક� તે ર�તે �લફ્ટને ચલાવવાના બટન્સની પેનલ �કૂવામાં આવી છે.
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સરકાર� સગં્રહાલય, ચે�ાઈ, તાિમલના�ુ
•�યાં જગ્યાના અભાવે અથવા ટોપોગ્રાફ�ના/સપાટ�ના કારણે �લફ્ટ શ� નથી
ત્યાં �ચાઈના તફાવતને પહોચી વળવા વ્હ�લચેરવાળ� વ્ય�ક્ત માટ� પ્લેટફોમર્
�લફ્ટ �રૂ� પાડવામાં આવી છે.
•પ્લેટફોમર્ �લફ્ટ પર વ્હ�લ ચેરને આસાનીથી ચઢાવવા અને ઉતારવા માટ� તેની
સાથે kerb ramp અને સલામતી અને �રુક્ષા માટ� વાળ� શકાય/બધં કર� શકાય
તેવી હ�ન્ડર�ઇલ પણ આપવા જોઈશે.
•જો શ� હોય તો પ્લૅટફૉમર્ પર વ્હ�લ લોક કરવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ
�થી વ્હ�લચેર એક જ સ્થળે સલામત રહ�.
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સરકારી સંગ્રહાલય, ચેન્નાઈ, તામિલનાડુ
•સુલભ ઊભી મુસાફરી (vertical travel) માટે ચેર લલફ્ટનો લિકલ્પ પણ
ઉપલબ્ધ છે જે ખાસ કરીને િયોિૃધ્ધ લોકો, બાળકો અને લિવયાાંગ વયલિઓ
માટે લિશેષ લાભપ્રિ છે.
•હાથ મૂકિા માટેનુાં હેન્ડલ અને ઘણા લકસ્સામાાં સેફ્ટી બેલ્ટ િધારાની સુલિધા
અને સલામતી પૂરાાં પાડે છે.
•લિસ્તારની મયાાિાિાળી જૂની અથિા ધરોહરરૂપ /હેલરટેજ ઇમારતોમાાં
ઓછામાાં ઓછો લિક્ષેપ કરીને સુગમ્યતા ઊભી કરિા માટેનો આ ઉત્તમ
લિકલ્પ છે.
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સુગમ્ય 
િાિર 

કલમ ૭.૩, હામોનાઇઝ્ડ ગાઈડલાઇાં સ 
કલમ બી ૬.૩, પ્રકરણ ૧૩, ભાગ ૩ એનબીસી ભાગ ૧

લચત્ર સાંિભા સ્ત્રોત : https://in.pintrerest.com/pin/431993789248726147/
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સુલભ િાિર 

•૨૫૦ એિએિ (૯ ફટૂ) પહોળાઈ અને ૧૫૦ એિએિ (૪.૫ ફટૂ) ઊંચાઈવાળા
મનયમિત પગમિયા,ં છેડે મવરોધી રંગોના પટ્ટા (અંધારાિાં ચિકે તેવા) સમહતના
દાદર
•દાદર જ્ાં હોય તે લોબી પૂર્ણ પ્રકામિત હોવી જોઈએ.
•હેન્ડરઇેલ પર િરૂઆતિાં અને અંતે બ્રેઇલ સૂચક અને ચેતવર્ી આપતી ટાઇલ્સ
•દાદર પર બંને બાજુ સળંગ બિર્ી, છેડા ગોળ કરલેી હેન્ડરઇેલ (૭૬૦ એિએિ
અને ૯૦૦ એિએિ) પૂરી પાડવી. હેન્ડરઇેલની પાઈપનો વ્યાસ ૩૮ એિએિ િી
૪૫ એિએિ અને દીવાલિી અંતર ૫૦ એિએિનું રાખવંુ.

•અમનયમિત અિવા ઊંચા અિવા સાંકડા પગમિયાં આપવાિાં આવેલા છે.
•મવરોધી રંગના પટ્ટા આપેલા નિી અિવા સીધી સપાટી પર આપેલા હોવાિી
દેખાતા નિી અિવા ખોટી મડઝાઇન અને પ્રમતમબંમબત ન કર ેતેવા છે.
•ઘર્ી વખતે ધાર /છેડા ગોળ કયાણ મવનાના અિવા તૂટેલા હોય છે.
•હેન્ડરઇેલ ધોરર્ો િજુબ બનાવવાિાં આવી નિી અિવા બંને બાજુ િૂકવાિાં
આવી નિી અિવા દીવાલની ખૂબ નજીક હોવાિી યોગ્ય પકડ ધરાવતી નિી.
•ચેતવર્ી આપતી ટાઇલ્સ આપવાિાં આવી નિી.

બાંને બાજુ છેડા ગોળ કરલેી બેિડી હેન્ડરઇેલ અને 
લિરોધી રાંગોના પટ્ટા

લિરોધી રાંગોના પટ્ટા કરિામાાં આવયા નથી. હેન્ડરઇેલ 
અને ચેતિણી આપતી ટાઇલ્સ ધોરણો મુજબની નથી.

સુલભ િાિર 
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ખેતી મનયાિકની કચેરી, ચેન્નાઈ, તામિલનાડુ
•િાિરના િરકે પગલથયાાં પર સમ-લક્ષલતજ લિશામાાં લિરોધી રાંગો િાપરીને તેમને ઉઠાિ
આપિામાાં આવયો છે. તે પણ સુલનલિત કરિામાાં આવયુાં છે કે તે િાિરની નીચેથી અને
ઉપરથી, એમ બાંને તરફથી નજરે ચડે.
•િાિરની શરૂઆતમાાં અને અાંતે બાંને સ્થળે ચેતિણી આપતી ટાઇલ્સ પૂરી પાડિામાાં
આિી છે.
•િાિરની બાંને બાજુ છેડા ગોળ કરલેી, બમણી હેન્ડરઇેલ આપિામાાં આિી છે.
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િુખ્ય સમચવાલય ભવન, મિલોગં, િેઘાલય
•પગથીયાઓ ઉપર ઊભા અને આડા (સમ-લક્ષલતજ) લિરોધી રાંગોના પટ્ટાઓ િડે
પગથીયાના છેડા ઓછી/નબળી દ્રષ્ટી ધરાિતા વયલિઓ સલહત િરકેને િેખાય તેિા
બનાિિામાાં આવયા છે.
•િાિર પર અને તે જ્યાથી શરૂ થાય છે અથિા પૂરાં થાય છે તયાાં પણ છેડા ગોળ કરલેી
બમણી હેન્ડરઇેલ આપિામાાં આિી છે.
•િાિરની શરૂઆતમાાં અને અાંતે ચેતિણી આપતી ટાઇલ્સ મૂકિામાાં આિી છે.
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િજૂર અદાલત, ફમરદાબાદ, હમરયાર્ા
•પરસાળને અિરોધમુકત રાખિાના અને અનુભિી શકાય તેિા સળાંગ
માગાિશાક પથિાળી સુલભ પરસાળનુાં આ એક ઉત્તમ ઉિાહરણ છે.
•પગથીયાની ધારો/ છેડા સ્પષ્ટપણે િેખાય તે માટે તેમની સપાટી પર
આડા અને ઊભા લિરોધી રાંગોના પટ્ટા િોરિામાાં આવયા છે.
•છેડા ગોળ કરલેી બમણી હેન્ડરઇેલ આપિામાાં આિી છે.
•ફોટોગ્રાફમાાં િશાાવયા અનુસાર લલફ્ટની આગળ અને િાિરને
શરૂઆત અને અાંતે ચેતિણી આપતી ટાઇલ્સ લગાડિામાાં આિી છે.
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સુગમ્ય 
શૌચાલયો

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

લચત્ર સાંિભા સ્ત્રોત :  નેશનલ લબલ્ડી ાંગ કોડ, ભાગ ૩, પ્રકરણ ૧૩

૮
116115



સુગમ્ય શૌચાલય •િૌચાલયનું લઘુત્તિ િાપ ૨૦૦૦ એિએિ X ૨૦૦૦ એિએિ (૬.૫ ફટૂ x ૬.૫ ફટૂ)
હોવું જોઈએ જિેી વ્હીલચેર વાપરનારા તેને િૌચાલયિાં સરળતાિી ઉપયોગિાં
લઈ િકે.
•ફિણનું ફીનીિીગં – િૌચાલયિાં મવરોધી રંગોવાળું અને લપસી ન પડાય તેવુ,ં
યોગ્ય ગટર વ્યવસ્િાવાળુ,ં ચૌખટ મવનાનું ફિણ હોવંુ જોઈએ.
•િૌચાલયના દરવાજા ૯૦૦ એિએિ (૩ ફટૂ) પહોળા હોવા જોઈએ. તેને બંધ કરવા
િાટેની સાંકળ / આંકડી ઉપર, િધ્યિાં અને નીચે હોવી જોઈએ. તે સરળતાિી
વાપરી િકાય તેવી અને પગિી પર્ ચલાવી િકાય તેવી હોવી જોઈએ. દરવાજાના
હેન્ડલ D આકારના અિવા લીવર પ્રકારના હોવા જોઈએ, નહી કે નોબ પ્રકારના.
•જરૂરી સાિગ્રી અને ફીટીગં્સ
•લાંબી ડોકવાળા અને સરળતાિી વાપરી િકાય તેવા લીવરયુક્ત નળ આપવાના
રહેિે.
•િૌચાલયના ટબ (WC)ની ઊંચાઈ ૪૫૦ એિએિ િી ૪૮૦ એિએિ (આિર ે ૧.૫
ફટૂ) હોવી જોઈએ.
•વોિ-બેમસનની ઊંચાઈ ૭૫૦ એિએિ િી ૮૦૦ એિએિ (આિર ે ૨.૫ ફટૂ) હોવી
જોઈએ.
•પકડવા િાટેના હેન્ડલ, દરવાજાના હેન્ડલ, તિાિ ફીટીગં્સ, ચાલુ-બંધ કરવાની
તિાિ ચીજો (Operableitems)તેના વપરાિકતાણ સરળતાિી પહોચંી િકે તેટલી
ઊંચાઈ પર, જિીન િી ૩૦૦ એિએિ િી ૧૦૦૦ એિએિ (૧ ફટૂ િી ૩.૩. ફટૂ)ની
ઊંચાઈ પર હોવા જોઈએ અને તે સરળતાિી ચલાવી િકાય તેવા હોવા જોઈએ.
(લાંબા અને મલવરવાળા નળ)
•૨૫૦ મકલોનું વજન ઝીલી િકે તેવા પકડવા િાટેના પૂરતી સંખ્યાિાં બાર / હેન્ડલ
હોવા જોઈએ.
•એલાિણ બટન ફિણિી ૩૦૦ એિએિ (૧ ફટૂ) ઊંચાઈ પર અને આદિણપર્ે ત્રરે્
દીવાલો પર હોવા જોઈએ.
•અરીસા, વ્હીલચેર ઉપયોગકતાણઓને અનુકૂળ િાય તે રીતે યોગ્ય ખૂરે્ ગોઠવેલા
હોવા જોઈએ.
•િૌચાલય સારી રીતે પ્રકામિત હોવા જોઈએ.

ડાબા અને જમણા હાથના
ઉપયોગ કરનારી વયલિઓ માટે
િાળીને બાંધ કરી શકાય તિેી
હેન્ડરઇેલ, એલામા બટન
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સુગમ્ય શૌચાલયો 

ચૌખટ અિરોધ ઊભો કરે
છે.

પકડિા માટે કોઈ હેન્ડલ આપલેા નથી, ફશા
લાપસી પડાય તેિુાં છે અને લનશાની ખોટી
લિશા બતાિે છે.

•વ્હીલચેર ફરી િકે તેટલું પૂરતું િૌચાલયનું િાપ નિી.
•જો િૌચાલયિાં જવા િાટે રમે્પ / ઢાળ આપેલો હોય તો િોટે
ભાગે તે ખૂબ સાંકડો, લાપસી પડાય તેવો અને સીધો (steep)

યોગ્ય લેન્ડીગં મવનાનો હોય છે.
•પ્રવેિદ્વાર યોગ્ય સપાટી પર નિી હોતો અિવા ચૌખટ આપેલી
હોય છે.
•વ્હીલચેર વાપરનારી વ્યમક્તઓ િાટે દરવાજાની રચના યોગ્ય
નિી હોતી અિવા દરવાજાની પહોળાઈ પૂરતી નિી હોતી.
•પકડવાના હેન્ડલ લગાડવાિાં આવતા નિી અિવા જો લગાડલેા
હોય તો પર્ ધોરર્ો અનુસારની રચના અને િમક્ત િજુબના
હોતા નિી.
•દરવાજો બંધ કરવા િાટેની સાંકળ / કડી /લેચ, વાપરવાિાં
િુશ્કેલ હોય છે.
•દરવાજા પરના હેન્ડલ વાપરવાિાં િુશ્કેલ પડે તેવા નોબ (knob)

પ્રકારના હોય છે.
•મલવરવાળા અને લાંબી ડોકવાળા નળ લગાડલેા નિી હોતા.
•ઈિરજન્સી બટન હોતું નિી. જો હોય તો કાિ કરતું નિી.
•િૌચાલયિાં પરૂતો પ્રકાિ નિી હોતો અને હવાની અવાર-જવર
પૂરતા પ્રિાર્િાં નિી હોતી.
•લપસી ન પડાય તેવું ફિણ નિી હોતું.
•સફાઈનો અભાવ અને પાર્ી ચૂવાના (leakage) કારરે્ િૌચાલય
લપસી પડાય તેવંુ અને તેિી મદવ્યાંગ વ્યમક્તઓ િાટે ભયજનક
બને છે.
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હાઇકોટણની ઇિારત, મિલોગં, િેઘાલય
•ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ પકડિા અને ઉપયોગની સરળતા માટે ગે્રબ-બાસા
આપિામાાં આવયા છે. યોગ્ય રીતે જ તમામ સેનેટરી ફીટી ાંગ્સને આિરી લેિાયા છે.
•હાથ-નળ (hand-faucet), ટોઇલેટ પેપર હોલ્ડર, િાલ્િ સરળતાથી ઉપયોગ કરી
શકાય તે રીતે બેસાડિામાાં આવયા છે.
•તાકીિના સમયે મિિ મેળિિા માટે ઈમરજન્સી એલામા બટન પણ આપિામાાં આવયુાં
છે.
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કામલકટ એરપોટણ , કેરાલા 
•શૌચાલયમાાં લપસી ન પડાય તેિી ટાઇલ્સ લગાડિામાાં આિી છે.
•સહાય અને વહીલચેરમાાંથી કમોડ પર બેસિા ઈતયાિીમાાં સહાય થાય તે માટે, જમણા
અને ડાબા હાથનો ઉપયોગ કરનારા માટે પકડિાના ગ્રેબ-બાસા આપિામાાં આવયા છે.
•ઉપયોગની સરળતા માટે લાાંબા હેડલિાળા નળ આપિામાાં આવયા છે.
•વહીલચેર િાપરનારાઓ માટે િોશબેલસન ઉપર ઢાળતો અરીસો મૂકિામાાં આવયો
હોત તો િધારે સગિડભયુું થઈ શકુ્ાં હોત.
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કન્્યૂિર ફોરિ, સેક્ટર ૧૯, ચંડીગઢ
•ફોટોગ્રાફમાાં િેખાય છે તિનુસાર શૌચાલયના બહારના ભાગમાાં બાહ્ય સુલભતા
લાક્ષલણકતાઓ પૂરી પાડિામાાં આિી છે, જમે કે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય તેિી બ્રેઇલ લનશાની,
અનુભિી શકાય તેિી ટાઇલ્સિાળો માગાિશાક માગા પૂરા પાડિામાાં આવયા છે.
•વહીલચેર િાપરનારા વયલિઓ ઉપયોગ કરી શકે તે માટે ઢળતો અરીસો મૂકિામાાં આવયો
છે.
•શૌચાલયમાાં લપસી ન પડાય તેિી ટાઇલ્સ અને ડાબા અને જમણા હાથના
ઉપયોગકતાાઓની સહાય માટે પકડિાના હેન્ડલ / ગ્રેબ-બાસા મૂકિામાાં આવયા છે.
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મજલ્લા કલેક્ટર કચેરી, કુન્નુર, કેરાલા
•હળિા ઢાળ /રમે્પ દ્વારા શૌચાલયના પ્રિેશને સરળ બનાિિામાાં આવયો છે.
•િરિાજા આગળ ચૌખટ ન મૂકીને શૌચાલયનો પ્રિેશ સરળ (seamless) બનિાનુાં
લસલનલિત કરિામાાં આવયુાં છે.
•સ્પષ્ટપણે િેખાય તેિી લનશાની મૂકિામાાં આિી છે. ઉપરાાંત, શૌચાલયની નજીક
લિવયાાંગ વયલિઓ માટે અનામત એિી રાહ જોિા માટેની જગ્યા (waiting area)

બનાિિામાાં આિી છે.
•અગતયની જગ્યાઓએ ચેતિણી આપતી ટાઈલ્સો સાથે અનુભિી શકાય તેિા
માગાિાળો રમે્પ પણ બનાિિામાાં આવયો છે.
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તાિી નાિજ્ઞાલ એકેડેિી, ગેંગટોક, મસમિિ
•ઇમારતની બહારની બાજુ સુલભ શૌચાલય બ્લોક બનાિિામાાં આવયા છે જમેાાં પ્લેન્થ
લેિલ સુધીનો હળિા ઢાળ અને ટેકા માટે હેંડરઇેલિાળો રમે્પ છે. વહીલચેર િાપરનારા
વયલિ સરળતાથી તેનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે તે પૂરતો પહોળો રાખિામા આવયો
છે.
•િૂરથી િેખાતી લનશાનીઓ અને અનુભિી શકાય તેિી માગાિશાક ટાઈલ્સોથી સુલભતા
િધારિામાાં આિી છે.
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પીિાના પાણીની 
સુગમ્ય સિલત

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

લચત્ર સાંિભા સ્ત્રોત : નેશનલ લબલ્ડી ાંગ કોડ, ભાગ ૩, પ્રકરણ ૧૩ 

૯
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પીિાના પાણીની સુગમ્ય 
સિલત 

વહીલચેરિાલી વયલિઓ માટે પગ માટેની
પૂરતી જગ્યાિાળા બે જુિી જુિી ઊાં ચાઈિાળી
પીિાના પાણીની સુલિધા

•પીવાના પાર્ીની સુમવધાિાં ૯૦૦ એિએિ X ૧૨૦૦ એિએિ (૩ ફટૂ X ૪ ફટૂ)ની ચોખ્ખી
જગ્યા હોવી જોઈએ. પાર્ીના મનકાલ િાટે ઢાંકેલી વ્યવસ્િા હોવી જોઈએ. અને પાર્ીની
સુમવધાની સાિેની જગ્યા કોરી હોવી જોઈએ અને તેનું ફિણ લપસી ન પડાય તવેી ટાઈલ્સોનું
બનેલું હોવું જોઈએ.
•બે બેમસન જુદી જુદી ઊંચાઈ (૭૦૦ એિએિ (૨.૩ ફટૂ) િી ૯૦૦ એિએિ (૩ ફટૂ))પર
બેસાડલેા હોવા જોઈએ. કાઉન્ટરની નીચે ૩૦૦ એિએિ (૧ ફટૂ) િી ૬૮૦ એિએિ (૨.૧
ફટૂ)ર્ી પગ રાખવા િાટેર્ી જગ્યા હોવી જોઈએ.
•નળ મલવરવાળા અિવા ફવુારા પ્રકારના અને લાંબી ડોકવાળા હોવા જોઈએ જિેી વ્હીલચરે
વાપરનારી વ્યમક્તઓ તેિનો સરળતાિી ઉપયોગ કરી િકે. પગિેી ચાલુ બંધ કરી િકાય
તેવા પ્રકારની વ્યવસ્િા પર્ કરી િકાય.

સાાંકડો અને મેટ દ્વારા અિરોધાયેલો પેસજે.
િાપરિામાાં મુશ્કેલ નળ. પગ રાખિાની
જગ્યાનો અભાિ

•પાર્ીના કુલરને એક ઓટલા/ પ્લેટફોિણ પર અિવા સાંકડા પેસજેના અંતે  મપજંરાિાં બંધ 
કરીને િૂકવાિાં આવેલ છે. પગ િૂકવાની જગ્યા (leg room) અિવા વ્હીલચેર વળવાની કોઈ 
જોગવાઈ નિી. લપસી પડાય તેવી સપાટીઓ ટાળવી.
•પાર્ીના નળ બે લેવલ પર આપવાિાં આવ્યા નિી અિવા ફવુારા જવેા અિવા મલવરવાળા 
નળ આપવાિાં આવ્યા નિી. આપેલ નળ વાપરવાિાં િુશ્કેલ છે. 
•પાર્ીના મનકાલ િાટે ખુલ્લી વ્યવસ્િા, ગટર પર જાળી અને ચૌખટ વ્હીલચેરવાળી અને 
લાકડીર્ી સહાયિી અિવા તે મવના ચાલતી દ્રષ્ટીની ક્ષમતવાળી વ્યમક્તઓને હલન-ચલનિાં 
નડતરરૂપ નીવડે છે તેિી તે ટાળવું. 

પીિાના પાણીની સુગમ્ય
સિલત 
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ગુરુ રાિદાસજી  ઇન્ટરનેિનલ એરપોટણ , અિૃતસર, પજંાબ
•પીિાના પાણીની સિલતની જગ્યાએ વહીલચેરિાળી વયલિઓ માટેના પીિાના પાણીની
વયિસ્થામાાં નીચેના ભાગે પગ મૂકિાની સિલત કરિામાાં આિી છે. જુિી જુિી ઊાં ચાઈએ બે પાણીના
નળ મૂકિામાાં આિેલ છે.
•બટન િડે ચાલતી સાિી અને સરળ વયિસ્થા ગોઠિિામાાં આિી છે.
•તે લિસ્તારને કોરો રાખિા માટે જાળી અથિા ગટરના ઢાાંકણાને બિલે રબર મેટનો ઉપયોગ
કરિામાાં આવયો છે જથેી ચાલિા માટેની લાકડી અથિા વહીલચેરને નડતર ન થાય.
•િૂરથી સ્પષ્ટ િેખાતી લનશાની િશાાિિામાાં આિી છે.
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જીએસટી ભવન, પુરે્, િહારાષ્ટર
•જુિી જુિી ઊાં ચાઈઓિાળા વયલિઓને ઉપતોગમાાં સરળતા રહે તે માટે બે
ઊાં ચાઈઓિાળા પીિાના પાણીના લડસ્પેન્સર.
•વહીલચેરિાળી વયલિઓ માટે લડસ્પેન્સરની નીચે પગ રાખિા માટે જગ્યાની
જોગિાઈ કરિામાાં આિી છે.
•ઉપયોગમાાં સરળતા માટે સાિા અને મોરા બટન આપિામાાં આવયા છે.
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સુગમ્ય 
લનશાનીઓ 

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

લચત્ર સાંિભા સ્ત્રોત : નેશનલ લબલ્ડી ાંગ કોડ, ભાગ ૩, પ્રકરણ ૧૩

૧૦
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લનશાનીઓ

Well contrasted with the 

background, information in text, 

graphic and braille format

રાંગ લિપરીતતા તમામ લિવયાાંગતાના પ્રકારો માટે યોગ્ય નથી.
મુખ્ય લિિાલ પર પ્લેસમેન્ટ િધુ સારી દૃશ્યતા આપી શકે છે.

•મનિાની પ્રિાર્ીત મડઝાઇન અનુસારની નિી. અને સિગ્ર સ્િળિાં જુદા જુદા
િીિનો ઉપયોગ િયો છે.
•અંતરના કારર્ે મનિાનીની દ્રષ્ટીગોચરતાને અસર પડે છે અિવા તેિાં અવરોધ
પેદા િાય છે.
•સારી રીતે પ્રકામિત નિી અને વાપરવાિાં આવેલી સાિગ્રી ચળકાટ પેદા કર ે છે
જિેી વાંચવાિાં તકલીફ પડે છે.
•પ્રિામર્ત હોય તવેા મવરોધી રંગો વાપરવાિાં આવ્યા નિી. તેિી તેનો હેતુ પૂર્ણ
િતો નિી.

લનશાનીઓ

•મનિાનીઓ સાદી પરંતુ પ્રિામર્ત મડઝાઇનિાં ધ્યાન ખેંચે તેવી રીતે મવરોધી
પાર્શ્ણભૂમિિાં બનાવવી
•દ્રષ્ટીની ક્ષમતવાળી વ્યમક્તઓની જરૂમરયાત અનુસાર તેિને યોગ્ય જગ્યાએ સારી
રીતે પ્રકાિ પડે તેિ િૂકવી જિેી દૂરિી પર્ જોઈ િકાય.
•વૈકમલ્પક ફોિેટ – િામહતી િાત્ર િબ્દો/ લખાર્િાં જ િૂકવી નહી પરંતુ
મપક્ટોગ્રાિ, મચહ્નો, ઇન્ફોગ્રાિ, અને બ્રેઇલ, શ્રાવ્ય સ્વરૂપે, મડમજટલ મડસપ્લે,

અનુભવી િકાય તેવા નકિા અને નિૂના / િોડલે જવેા વૈકમલ્પક સ્વરૂપે પર્
િૂકી િકાય.
•યોગ્ય રીતે નજર ે પડે તે િાટે પ્રકાિની વ્યવસ્િા, યોગ્ય સાિગ્રી (material) અને
મફમનમિગ િહત્વના છે 142141



પ્રમાલણત ગ્રાલફક લચહ્નો
કલમ ૬.૪, ૭.૫, હામોનાઇઝ્ડ ગાઈડ્લાઇન્સ
કલમ બી ૨૪.૨.૧૬. પ્રકરણ ૧૩, ભાગ ૩, એનબીસી, ભાગ ૧
અમેલરકન લડસેબીલીટી એક્ટ (ADA) ગાઈડ્લાઇન્સ

સુગમ્યતાનુાં આાંતરરાષ્ટર ીય લચહ્ન

દ્રષ્ટીની ક્ષલત ધરાિનાર વયલિઓ માટેની સુલિધા

ઇન્ડકશન લૂપ, શ્રિણ માટેની સહાયક સેિા
ઉપલબ્ધ છે.

બંધ મિર્ણક

સુગમ્ય સિલત / રમે્પ/ પ્રિેશદ્વાર
બ્રેઇલમાાં માલહતી ઉપલબ્ધ છે

સાંજ્ઞાની ભાષાના અથાઘટન
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મનિાણર્ સૌધા, ભુવનેર્શ્ર, ઓમરસ્સા
•આ બહાર મૂકિાની લનશાની પ્રમાલણત ભૂરા અને સફેિ રાંગોના ઉપયોગથી
બનાિિામાાં આિી છે.
•િધારાની ગ્રાલફક રચના બૌલધ્ધક ક્ષલતિાળી વયલિઓ માટે માહતીના અથાઘટનને
સરળ બનાિિામાાં સહાયક નીિડશ.ે માલહતી પ્રાિેલશક ભાષામાાં આપિામાાં આિી છે.
•લનશાનીના બોડા એિી રીતે બનાિિામાાં આવયા છે અને મૂકિામાાં આવયા છે કે તે
બધી બાજુએથી નજરે પડે છે અને તેમને કોઈ મોટો અિરોધ નડતો નથી.
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સમચવાલય, ચેન્નાઈ, તામિલનાડુ
•આ અાંિર મૂકિાની લનશાની પ્રમાલણત ભૂરા અને સફેિ રાંગોના ઉપયોગથી
બનાિિામાાં આિી છે.
•લનશાનીનુાં ફોમેટ સરળ અને ગ્રાલફકલ/લચત્રિાળુાં રાખિામા આવયુાં છે જથેી સૌ કોઈ
તેને સમજી શકે.
•માલહતી પ્રાિેલશક ભાષા અને બ્રેઇલમાાં પણ ઉપલબ્ધ કરાિિામાાં આિી છે.
•લનશાનીને ફશાથી યોગ્ય ઊાં ચાઈએ મૂકિામાાં આિી છે, જથેી દ્રષ્ટની ક્ષલતિાળી
વયલિઓ સરળતાથી તેના સુધી પહોાંચી શકે.
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સમચવાલય, ચેન્નાઈ, તામિલનાડુ
•ઇમારતમાાં િરકે માળની માલહતી અને લિગતો બ્રેઇલ માલહતી
બોડામાાં પૂરી પાડિામાાં આિી છે.
•દ્રષ્ટીની ક્ષલત ધરાિતા લોકો સરળતાથી પહોાંચી શકે તે માટે, આ બોડા
યોગ્ય ઊાં ચાઈએ મૂકિામાાં આવયા છે.
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ચંદીગઢ રલે્વે સ્ટેિન, ચંદીગઢ
•રલે્િે સ્ટેશનમા અગતયની તમામ પ્રિૃલત્તઓની માલહતી, માલહતી આપતી લનશાનીઓ
િડે સમગ્ર પલરસરમાાં િશાાિિામાાં આિી છે.
•લિરોધી રાંગોના ટેમ્પ્લેટ્સનો ઉપયોગ કરીને લનશાનીઓની લડઝાઇન બનાિિામાાં
આિી છે.
•સાિાલત્રક-િાચન ક્ષમતા માટે લનશાનીઓમાાં સાિા લચત્રો, લખાણ તેમજ બ્રેઇલ
ફોરમેટનો ઉપયોગ કરિામાાં આવયો છે.
•બોડામાાં સ્ટેનલેસ સ્ટીલનો ઉપયોગ કરિા છતાાં, િાાંચિામાાં સમગ્ર રીતે બોડામાાં ચળકાટ
કે પરિતાનની સમસ્યા નડતી નથી.

152151



ચેન્નાઈ િેટર ો સ્ટેિન, તામિલનાડુ
•ખુલ્લા લિસ્તારમાાં સ્પષ્ટપણે માલહતી િશાાિતી લચત્રાત્મક લનશાનીઓ
મૂકિામાાં આિી છે. તીરની સાિી લનશાની િડે, ખાસ કરીને ખૂબ ભીડ-ભાડ
િાળી જગ્યામાાં માલહતીનુાં અથાઘટન સરળ બને છે.
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ચેતિણીની પ્રણાલીઓ
• સુલભતાની ૧૦ મૂળભૂત લાક્ષલણકતાઓ ઉપરાાંત બાાંધકામ કરલે જગ્યાઓમાાં
આકલસ્મક સાંજોગોમાાં /ઇમરજન્સીમાાં લોકોને બહાર કાઢિાની બાબત પણ મહતિની બની
જાય છે. તેના માટે કાળજીપૂિાકની માલહતી અને લડઝાઇનની આિશ્યકતા રહે છે. ચેતિણી
આપતી પ્રણાલીઓ, અલગ્િશમનના સાધનો, ઇમારત ખાલી કરતી િખતે ઉપયોગી નકશા
લનભાિિામાાં આિે જથેી કરીને લિવયાાંગ વયલિઓ સલહત તમામ વયલિઓને સતિરે અને
સ્િતાંત્ર એિી ઈમરજન્સી લરસ્પોન્સ ની સુલભતા મળી રહે.
• ઈમરજન્સી લરસ્પોન્સના તમામ સાધનોમાાં ચેતિણી આપતી પ્રણાલીઓ કે જે દ્રષ્ટી
અને શ્રિણની ક્ષલતિાળી વયલિઓની જરૂલરયાતો પૂરી કરતી હોય તે સૌથી મહતિની છે.
ધ્િલન-સચેતકોની સાથે સાથે, પ્રકાશના ઝબકારા પેિા કરતાાં ફ્લેશી ાંગ લબકન અને
અાંધારમાાં ચમકતી લનશાનીઓિાળા બોડા પલરશરમાાં લગાડિા જરૂરી છે. તે માટે નીચેના
કેટલાક માપિાં ડ ધ્યાને રાખિાની આિશ્યકતા છે.

શૌચાલયો અને લીફ્ટમાાં ફશાથી સરળતાથી પહોાંચી શકાય તેટલી ઊાં ચાઈ પર
ફરલજયાતપણે એલામા બટન પૂરા પાડિા.
શૌચાલયોમાાં સરળતાથી ઉપયોગ થઈ શકે તે માટે િોરીિાળા એલામા બટન અથિા

સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય તેિા સ્િરૂપે બટન ફશાની નજીકમાાં અને શક્ હોય તો ત્રણે
િીિાલો પર મૂકિા કારણ કે લિવયાાંગ વયલિ ગમે તયાાં અસુલિધાજનક રીતે પડી

જય શકે છે.
ઈમરજન્સી કોલી ાંગ પ્રણાલીનો લનયલમત લનભાિ અને મરામત કરિુાં. કમાચારીઓને

પલરશરમાાં િાગેલા કોઈ પણ એલામાની ઓળખ અને તેના પ્રતયે તાતકાલલક પ્રલતભાિ
અને લોકોને બહાર નીકળિામાાં મિિ કરિા માટેની પ્રલિયાઓની તાલીમ

આપિી.
ઝબકારા મારતી લાઇટ / ફ્લેલશાંગ લબકન એટલી તજેસ્િી હોિી જોઈએ કે
કટોકટીની લસ્થલતમાાં શ્રિણની ક્ષલતિાળી વયલિઓને તેનાથી ચેતિણી મળી
શકે.

િોરીિાળી ચેતિણી પ્રણાલી 

આગની ચેતિણી માટે ફ્લેશી ાંગ લબકન

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, પલરશર અથિા લિસ્તાર પસાંિ (નક્કી) કરો, તેના લિષે લનણાય કરો. નીચેના પ્રશ્નો પૂછો.
તમે ઢાળ / રમે્પ  જોયો? શુાં તેના પર યોગ્ય 
લનશાનીઓ સ્પષ્ટ રીતે કરલેી છે?

શુાં રમે્પ /ઢાળ સીધો અથિા સાાંકડો 
છે?

શુાં રમે્પ / ઢાળ પર છેડા ગોળ 
કરલેી જુિી જુિી ઊાં ચાઈ પર બે  
હેન્ડરઇેલ મૂકેલી છે?

શુાં પગલથયાાંના છેડાાં  દ્રશ્યમાન 
થાય તે માટે િાિર પર રાંગીન
પટ્ટાઓનો ઉપયોગ થયો છે?

ઇમારતની બહાર અને અાંિર, અનુભિી
શકાય તેિો માગા છે? તેની ઉપર ચેતિણી 
આપતી ટાઈલ્સો યોગ્ય રીતે લગાડેલી છે?

તે જૂનુાં અથિા ઐલતહાસીક 
ધરોહરિાળી ઇમારત  હોય તો   
સુગમ્યતાની કઈ કામચલાઉ 
વયિસ્થાઓ કરી શકાય તેમ છે?

શુાં મેં ઓછી ઊાં ચાઇિાળુાં સુગમ્ય 
કાઉન્ટર જોયુાં?

શુાં પ્રિેશદ્વાર પાસે સુગમ્ય પાલકુંગ 
પૂરાં  પાડિામાાં આવયુાં છે? શુાં તેમાાં 
િાહનમાથી ઉતારિા/ચઢિાની
જગ્યાની (transfer bay) જોગિાઈ 
છે?

લીફ્ટ વહીલચેરને સમાિી શકે છે? શુાં 
વહીલચેરમાાં બેઠેલી વયલિ કાંટર ોલ પેનલનો 
ઉપયોગ કરી શકે છે?

શુાં એક નિી માતા અથિા સગભાા
મલહલા અહી ાં આરામિાયક અનુભિ 
કરી શકે છે?

શુાં સાંકૂલ અને ઇમારત સારી રીતે 
પ્રકાલશત છે?

શુાં શૌચાલય વહીલચેરિાળી
વયલિઓ માટે સુગમ્ય છે?

શુાં શૌચાલયમાાં પૂરતી સાંખ્યામાાં પકડિા 
માટેના મજબૂત અને ટકાઉ બાર / હેન્ડલ 
છે?

શુાં કોઈ સહાયક લિનાની લિવયાાંગ 
વયલિ સ્િતાંત્રપણે શૌચાલયનો 
ઉપયોગ કરી શકે છે?

શુાં પાણીની સુલિધા 
વહીલચેરિાળી વયલિ ઉપયોગ 
કરી શકે તેિી છે? શુાં તેમાાં બે 
ઊાં ચાઇઓએ પાણીની સિલત
આપેલી છે?

શુાં સાંકટ સમયે ઇમારત ખાલી
કરિાની વયિસ્થામાાં લિવયાાંગ 
વયલિઓની જરૂલરયાતોને ધ્યાને 
લેિાઈ છે?

શુાં લનશાનીઓ / માલહતી પ્રણાલી દ્રષ્ટીની 
ક્ષલતિાળી વયલિઓને સલામતીપૂિાક 
હરિા ફરિામાાં સહાય કર ેછે?

શુાં વહીલચેર િાપરનારી વયલિ
અથિા લિવયાાંગ વયલિને ધ્યાને 
રાખીને બેઠક વયિસ્થા કરિામાાં 
આિી છે?

શુાં ખુલ્લો અથિા હલરયાળો 
લિસ્તાર સુગમ્ય છે?

બૌલધ્ધક લિકલાાંગ વયલિ અહી 
કેટલી સરળતાથી ફરી શકશે?

158157



NOTE

S

NOTE

S



NOTE

S

NOTE

S


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53

