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• સૌથી મોટી અડચણ: લોકો વિકલાાંગતાન ેજુદી રીતે સમજે ેે.

• મોટા ભાગે દયા અને ઉતાિળે મદદ કરિા આગળ આિે ેે, 

વિચારા સમજી

• તેઓ માન ેેે કે વિકલાાંગવ્યવકતઓ પોતાની સાંભાળ જાતે લઈ 

શકતા

• નથી, સ્િતાંત્ર રીતે જીિી નથી શકતા, અથિા કમાઈ શકતા નથી

• તેઓ સામાન્ય રીતે વિકલાાંગવ્યવકતઓન ેઓેા આાંકે ેે, અને 

તેમની ક્ષમતા પુરિાર કરિાથી દૂર ધકેલે ેે. 

• દયાની ભાિના હકારાત્મક ેે પણ વિકલાાંગવ્યવકતઓના સાંદભભ માાં 

તે નકારાત્મક ેે. 

Understating of Society for Disability 

મોટા ભાગે લોકો વિકલાાંગતાન ેકઈ રીતે સમજે ેે?
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What is Disability? / વિકલાાંગતા એટલે શુ? 

વિકલાાંગ વ્યકતીની વ્યાખ્યા (UNCRPD article 2)

વિકલાાંગ એટ્લે એિા વ્યવકતઓ કે જેઓને, 

લાાંિા ગાળાની શારીરરક, માનવસક, િૌવધધક, કે સાંિેદનાને

લગતી ક્ષવત ધરાિતા હોય, 

જે િીજી અડચણો સાથે સાંલગ્ન થિાથી,

આિા વ્યવકતઓની સમાજમાાં સાંપૂણભ અને અસરકારક 

ભાગીદારીને 

અન્યની સરખામણીમાાં મયાભરદત િનાિ.ે 
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Reason of  Disability? / વિકલાાંગતા થિા ના કારણો  

મુખ્ય કારણો .

1. પોલીયો 

2. એકસીડ્નન્ટ 

3. ડીઝાસ્ટર થી

4. ગાંભીર વિમારીથી   
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Situation of Disability

વિકલાાંગતા: પરરવસ્થતી

િલ્ડ હેલ્થ ઓગેનાઈઝેશન મુજિ વિશ્િ ની કુલ 

૧૫.૬% િસ્તી વિકલાાંગતા ધરાિે ેે. 

૨૦૧૧ ના સેંન્સસ મુજિ ભારત માાં કુલ િસ્તી 

૧૨૧ કરોડ માાંથી ૨.૬૮% િસ્તી વિકલાાંગતા 

ધરાિે ેે જેમાાં ૧.૫ કરોડ પુરુષો ેે અને ૧.૧૮ 

કરોડ સ્ત્રી ઓ ેે  
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Disability Situation વિકલાાંગતા: પરરવસ્થતી
ભારતમાાં સામાન્યત: ફકત ૫.૭% લોકોન ેજ પુનિભસન સેિા મળે ેે. (શહેરી વિસ્તારના ૧૫%  

અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના ૩ % લોકોને.).  

ફકત ૨૫% વિકલાાંગ લોકો જ વિકલાાંગતાના સાધનો િાપરે ેે. 

નેશનલ રુરલ હેલ્થ વમશન  - NRHM. માાં વિકલાાંગ વ્યવકતઓની જરૂરરયાતનો ઉલ્લેખ 

નહોતો. આરોગ્ય ની સેિાઓ વિકલાાંગ િહેનો સુધી િહુજ મયાભરદત પહોંચે ેે.  

સામાન્ય રીતે એિુાં માનિામાાં આિે ેે, કે વિકલાાંગતા ધરાિતી સ્ત્રીઓ જાવતય રીતે સરિય નથી 

અને િાળકોન ેજન્મ આપી શકતી નથી. મવહલા અને િાળ માંત્રાલયમાાં આ િહેનો માટે કોઈ 

વિવશષ્ટ  યોજનાઓ નથી. 

એચ. આઈ.િી. ના કોઈ કાયભિમમાાં વિકલાાંગતા ધરાિતા વ્યવકતઓ વિષે કોઈ ઉલ્લેખ નથી કારણ 

કે એિુાં માનિામાાં આિતુાં હતુાં કે તેઓને એચ.આઈ.િી. નો ચેપ લાગિાની શકયતા નથી. 

૨૦૦૫ના આાંકડા મુજિ, રોડ ટ્રારફક અકસ્માતન ેલીધે ૧૧૦,૦૦૦ લોકોના મૃત્યુ થયા, ૨.૫ 

કરોડન ેદાખલ કરિા પડ્નયા, ૮થી ૯ કરોડન ેસામાન્ય ઇજાઓ થઈ.
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Model of Disability 

વિકલાાંગતા ના મોડેલ 
ચેરરટી મોડલ 1960-70

- લોકો વિકલાાંગ ને પીરડત તરીકે જુએ

- વનવરિય સેિાઓ

-વિકલાાંગ વ્યવકતઓ ને દયાપાત્ર લોકો તરીકે જોિે.

જાહેર નીવતઓ + કાયદા

સમાજ કલ્યાણ નીવતઓ (દા.ત. મવહને 600 રૂ આપી દેિા )

નીચેની સમસ્યાની પ્રવતરિયા:

કેટલાક ખોરાક અથિા નાણાાં આપો
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તિીિી મોડલ 1970-80

વિકલાાંગતા ને પ્રોબ્લમે તરીક ેગણિામાાં આિે, જેને 

સાંભાળની જરૂર ેે

- વિકલાાંગતા ને લક્ષ  માાં રાખી તેનો ઊપચાર 

વ્યવકતગત અને િતભન િદલાિન ેધ્યાનમાાં રાખીન ે

કરિામાાં આિે ેે.

જાહેર નીવતઓ + કાયદો

તિીિી સાંભાળન ે મુખ્ય મુદા તરીક ેજોિામાાં આિે ેે

નીચેની સમસ્યાની પ્રવતરિયા:

એક કૃવત્રમ અાંગને રફટ કરો અને તેને કેિી રીતે ઉપયોગ 

અને જાળિી રાખિો તેની તાલીમ આપો.
Nita Panchal



સામાવજક મોડલ 1980-90

- િાતાિરણ  માાં અિરોધો (જેમ કે સામાવજક, 

સાાંસ્કૃવતક, આર્થભક) ને લીધે વિકલાાંગતા ધરાિતા 

વ્યવકતઓ ને મયાભરદત િનાિે ેે.

- સમાજમાાંથી નકારિામાાં આિે ેે .

જાહેર નીવતઓ + કાયદો

અિરોધો ઘટાડિા માટે જાહેર જગ્યાની સરળ પહોંચ 

મનાિિા પગલા ભરિા 

નીચેની સમસ્યાની પ્રવતરિયા:

- ભૌવતક પુનઃસ્થાપન, જાહેર જગ્યાનેઅિરોધ મુકત 

િનાિિા 

- ભેદભાિ ઘટાડિાની જાગૃવત ઝુાંિેશ ચલાિિી Nita Panchal



હ્યુમન રાઇટ્સ મોડલ ૧૯૯૦ ના દાયકા પેી  

- આ મોડેલ સામાવજક મોડેલ પરથી આવ્યુાં ેે

- િધા લોકો સમાજમાાં ભાગ લેિા માટે સમાન તકોહોિી  જોઈએ.

- મુખ્ય ધ્યેય વિકલાાંગતા ધરાિતા વ્યવકત  ને સશવકતકરણ કરિાનો ેે

- સેિાઓની પહોંચ અને સહભાવગતાને અવધકાર તરીકે જોિામાાં 

આિે ેે અને દયાપાત્ર નથી.

જાહેર નીવતઓ + કાયદો

- કાયદાઓ અને નીવતઓ તકોના સમાન િપરાશને પ્રોત્સાહન 

આપિા માટે રચિામાાં આિી ેે.

નીચેની સમસ્યાની પ્રવતરિયા:

- વ્યરકતને જરુરીયાત પ્રમાણે  સશવકતકરણ માટે તાલીમ આપિી  

અથિા િીજી આિક પેદા કરિાની પ્રિૃવિ વ્યવકતને તેની જરુરીયાત 

મુજિ તાલીમ આપો .
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જુનો અવભગમ

સમસ્યા

“અસાધારણ વ્યવકત”

સમસ્યા વિવહન

સમાજ “સામાન્ય” ેે

• દૃવષ્ટહીન હોિાને કારણે તેણી/ત ે

િાાંચી શકતા નથી

• ચાલિા અસમથભ હોિાને કારણ ે

તેણી/તે પ્રિાસ કરી શકતા નથી

• િધીર હોિાને કારણ ેતેણી/ત ે

કોઇની સાથ ેસાંિાદ સાધી શકતા 

નથી.

• મનવસક અવસ્થરતા હોિાને કારણે 

તેણી/તે કોઇ કામ કરી શકતા નથી
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નિો અવભગમ

વિકલાાંગ વ્યવકત

સમાન અવધકારો સાથે

સમસ્યા

• િાાંચી શકતા નથી કારણ કે પુસ્તકો એકસેસીિલ 

ફોમેટ (બ્રેઈલ) ( e text) માાં નથી

• પ્રિાસ કરી શકતા નથી કારણ કે પરરિહન

સેિાઓ સુલભ નથી

• સાંિાદ સાધી શકતા નથી કારણ કે સાાંકેવતક ભાષા 

(સાઈન લેંગ્િેજ) ના દુભાવષયા નથી

• કામ કરી શકતા નથી કારણ કે નોકરીદાતાઓનુાં 

િલણ નકારાત્મક ેે અને/અથિા સપોટભ સીસ્ટમ 

નો અભાિ ેે
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Employment

રોજગાર

Nita Panchal

Education

વશક્ષણ 

Health

આરોગ્ય  



Our Basic Rights 

આપણા સાંિેધાવનક હકક

ભારતનુાં સાંવિધાન દરેક ભારતીયન ે૬ મૂળભૂત હક આપે 

ેે:

• સમાનતાનો હકક

• િાણી અને વિચાર સ્િાતાંત્ર્ય

• શોષણ સામેનો હકક

• ધમભ પસાંદગી

• પ્રાથવમક વશક્ષણનો હક 

• સાંવિધાન હકક
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ભારતમાાં વિકલાાંગતા અાંગે કાયદાઓ 
• મેન્ટલ હેલ્થ એકટ, 1987

• રીહેિીલીટશેન કાઉવન્સલ ઓફ ઇવન્ડયા એકટ 1993

• વિકલાાંગતા ધરાિતા વ્યવકતઓ અવધવનયમ, 1995

• નેશનલ ટ્રસ્ટ એકટ, 1999

(ઑટીઝમ, સેરેબ્રલ પાલ્સી, માનવસક માંદતા અને િહુવિધ 

વિકલાાંગતા). 

• વશક્ષણનો અવધકાર અવધવનયમ, 2009 (સુધારો 2012)

વિકલાાંગ વ્યવકતઓના અવધકારો પર યુનાઇટેડ નેશન્સ 

કન્િને્શન 

• ધ રાઈટ્સ ઓફ પસભન્સ િીથ ડીસેવિલીટી એકટ ૨૦૧૬ 
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CRPD ના સામાન્ય સસધ્ાાંતો
જન્મજાત પ્રવતષ્ઠા નો આદર, 

પોતાની આગિી પસાંદગીઓ 

કરિાની સ્િતાંત્રતા સવહત વ્યવતગત 

સ્િાયિતા તેમજ વ્યવકતગત 

સ્િાતાંત્ર્ય

ભેદાભાિ રવહત િાતાિરણ 
અસરકારક ભાગીદારી અને 

સમાિેશ

માનિીય વિવિધતા અને માનિતાના 

ભાગરૂપે, વિકલાાંગ વ્યરકતઓના 

તફાિત અને સ્િીકાર માટેનો આદર

સમાન તક અિરોધ મુકત િાાંધકામ 

પુરુષો અને સ્ત્રીઓ(જેંડર) માાં 

સમાનતા

વિકલાાંગ િાળકોની વિકસતી

ક્ષમતાઓ અને તેમની ઓળખના

જતન માટે વિકલાાંગ િાળકોના 

અવધકાર નો આદર
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Specified 
Disabilities 

Acid attack 
victim

Autism 
Spectrum 
Disorder

Blindness Cerebral Palsy
Chronic 

Neurological 
Conditions

Deafness Dwarfism Haemophilia
Hard of 
Hearing

Intellectual 
Disability

Leprosy cured
Locomotor 
disability

Low vision Mental illness
Multiple 
Sclerosis

Muscular 
Dystrophy

Parkinson’s 
disease

Sickle Cell 
disease

Specific 
Learning 
Disability

Speech and 
Language 
Disability

Thalassemia
Multiple 

Disabilities
Any other 
category



Specified 
Disabilities 

Sr. No. Disability વિકલાાંગતા 
1 Blindness દ્રવષ્ટક્ષવત 
2 Low-vision અલ્પ દ્રવષ્ટ 
3 Leprosy Cured persons રકતવપત થી સાજા થયેલ વ્યવકત 
4 Hearing Impairment (deaf and hard 

of hearing)
સાાંભળિાની ક્ષવત (િહેરા અને સાાંભળિામાાં ખામી)

5 Locomotor Disability હલન ચલન વિકલાાંગતા 
6 Dwarfism ધિાર્ફભઝમ
7 Intellectual Disability િૌવધધક રડસેવિવલટી
8 Mental Illness માનવસક િીમારી
9 Autism Spectrum Disorder ઓરટઝમ સ્પેકટ્રમ રડસઓડભર
10 Cerebral Palsy સેરેબ્રલ પાલ્સી
11 Muscular Dystrophy મસ્કયુલર રડસ્ટ્રોફી
12 Chronic Neurological conditions િોવનક ન્યુરોલોજીકલ પરરવસ્થતી 
13 Specific Learning Disabilities વિશેષ લર્નિંગ રડસેવિવલટીઝ
14 Multiple Sclerosis મલ્ટીપલ સ્કલરોવસસ
15 Speech and Language disability સ્પીચ એન્ડ લેંગ્િજે રડસેવિવલટી
16 Thalassemia થેલસીવમયા
17 Haemophilia હીમોફીવલયા
18 Sickle Cell disease વસકલ સેલ રોગ
19 Multiple Disabilities including 

deaf/blindness
િહેરા / અાંધત્િ સવહત િહુવિધ અપાંગતા

20 Acid Attack victim એવસડ એટેક પીરડત
21 Parkinson’s disease પાર્કભન્સન રોગ



1. વિકલાાંગતા અને ડીઝાસ્ટર 
• વિશ્િની 15.6 ટકા િસ્તી વિકલાાંગતા સાથે જીિે ેે (િલ્ડભ હેલ્થ 

ઓગેનાઈઝેશન-ડબ્લ્ય.ુએચ.ઓ. અને વિશ્િ િેન્ક, 2011 ના 
આાંકડા પ્રમાણે 

• ડીઝાસ્ટર િાંવચત જૂથોને િાકીના િસવત કરતા િધુ ગાંભીર અસર કરે 
ેે. 

• ડીઝાસ્ટર થી કેટલા વિકલાાંગ વ્યવકતઓ ઈજા / મરણ પામે ેે તેનો 
કોઈ ચોકકસ આાંકડો નથી હોતો 

• વિકલાાંગતા ધરાિતા લોકો ખાસ કરીને િધુ જોખમ ેે

• વિકલાાંગતા ધરાિતા લોકો ઘણી િખત ગરીિોમાાં સૌથી ગરીિ ેે, 
તેઓની નિળાઈઓ િધી રહી ેે

• ડીઝાસ્ટર  આિિાથી લોકોને ઇજાઓ થિા ના કારણે વિકલાાંગતા 
આિે ેે, અને લોકો ને નિી ઈજાઓ થિાથી મેડીકલ  સાંભાળ અને 
એડસ અને એપલાયાંસ  ના અભાિને કારણે વિકલાગતા આિી શકે 
ેે
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• ડીઝાસ્ટર  પેી ની કામગીરી ઘણીિાર વિકલાાંગતા ધરાિતા 

લોકો ની જરૂરરયાતન ેપૂરી કરતા નથી.

• તેમની જરૂરરયાતો અન્ય લોકો જેટલી જ હોય ેે, પરાંતુ 

તેઓ ખોરાક, આશ્રયસ્થાન, દિા અને સુરક્ષા સુધી પહોંચિા 

માટે એકસેસ નો અભાિ  ેે અથિા િચાિ કામગીરી અથિા 

ડીઝાસ્ટર જોખમની યોજનામાાં તેમની વિચારણા કરી શકાય 

ેે

• આ તમેની  િાંવચતતા અાંગેની પરરવસ્થવતન ેિધારે ેે

• તેમની નિળાઈઓનુાં પરરણામ ઍકસેસીવિલીટી નો અભાિ 

ેે, નિળી રડઝાઇન અને િલણને કારણે ેે. 

2. વિકલાાંગતા અને ડીઝાસ્ટર 
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૪૦.૧ અિરોધ મુકત િાધકામ એટલે હયાત િાતાિરણ

માાં એિી વ્યિસ્થાઓ ઊભી કરિી જેથી વિકલાાંગ-વિન

વિકલાાંગ તમામ વ્યવકતઓ સલામત રીતે મુકતપણે

સ્િતાંત્રતાથી અને આદર સાથે તમામ જગ્યાઓ એ

સરળતાથી અન્યની મદદ િગર હરી ફરી શકે અને તમામ

ચીજ િસ્તુઓ નો ઊપયોગ કરી શકે

Barrier-free is defined as creating and maintaining
environments in which people can participate in ways
which are equitable, dignified, maximize
independence, conserve energy, and are safe and
affordable. નીતાબેન પાંચાલ, સ્ટેટ કોર્ડીનેટર, જ ેંર્ડર 

ડર્ડસેબબલીટી રીસૌસસ સેંટર 

પ્રકરણ – ૮ યથાયોગ્ય સરકારોની ફરજો અને જિાિદારીઓ

પ્રકરણ ૮ અિરોધ મુકત િાાંધકામ 



3. સરળ પહોંચ 

અિરોધ મુકત િાતાિરણ  માાં નીચે મુજિ સમાિેશ થાય 

ેે:

• િાાંધકામ  િાતાિરણ

• ભૌગોવલક િાતાિરણ

• સમુદાય સુવિધાઓ અને ઇિેન્ટ્સ

• સાંચાર, માવહતી અને સેિાઓની પહોંચ.
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4. અવધકારો અને સમાિશે
• વિકલાાંગતા ધરાિતા લોકોને અન્ય લોકો જેમજ એકસ્સેસ  કરિાના 

સમાન અવધકારો ેે.
વિકલાાંગ વ્યરકતઓના અવધકારો પર યુએન કન્િને્શન જણાિે ેે કે:
‘આયોજકો , વિકલાાંગ  વ્યરકતઓન ેઅન્ય લોકો ની જેમજ ભૌવતક 
િાતાિરણમાાં, પરરિહન માટે

• અને અન્ય સુવિધાઓ અને સેિાઓન ેજાહેર જનતા માટે, શહેરી અને 
ગ્રામ્ય એમ િન્ન ેવિસ્તાર માાં પુરી કરે તે માટે ચોકકસ પગલાાં લેશે. 
સહભાગી અવભગમ
વિકલાાંગતા ધરાિતા લોકોને આમાાં સમાિશે કરિાજોઈએ:
અિરોધ મુકત િાતાિરણ અિરોધોની ઓળખ
પયાભિરણનુાં મૂલ્યાાંકન
ઉકેલો શોધિા
આ સૌથી િધુ અસરકારક પરરણામો હાાંસલ કરશે, ગ્રોથને સુધારિા 
અને મુલ્યાાંલન  િધશે Nita Panchal



5. યુવનિસભલ રડઝાઇન

 યુવનિસભલ રડઝાઇન એ રડઝાઇન કરિા માટે એક અવભગમ ેે કે જે 

સુવિધાઓન ેસામલે કરિાની પ્રયાસો કરે ેે જે ફકત સરેરાશ િપરાશકતાભ 

કરતાાં િધુ ઉપયોગી િનાિ ેેે

 અિરોધ મુકત િાતાિરણ યુવનિસભલ રડઝાઇનનો એક ભાગ ેે જે િધા 

લોકો સાથે ભાગીદારી માટે સમાન તક આપે ેે

 યુવનિસભલ  રડઝાઇન રહેિાની જગ્યાએ રડઝાઈન ધિારા વિવિધતા માટે 

ઉપલબ્ધ કરે ેે

 અિરોધ મુકત િાતાિરણ 

 ઉપયોવગતા

 સહાયક ટેકનોલોજી

 યુવનિસભલ રડઝાઇન = યુવનિસભલ ઉપયોવગતા

 યુવનિસભલ રડઝાઇન = અિરોધ મુકત િાતાિરણ િાતાિરણ િનાિ ેેે
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6. યુવનિસભલ રડઝાઇન અને વ્યવકતગત અવભગમ નો તફાિત 

યુવનિસભલ રડઝાઇન

• િાતાિરણ િધાન ેઊપયોગી

િનાિિા માટે ધ્યેય રાખે ેે:

• િપરાશકતાભઓની વિવિધ શ્રેણી 

સમાિી શકાય 

• ઉંમર, લલાંગ અથિા દરેક 

વિકલાાંગતા ધિારા સમાન 

િાપરી શકાય,

• ઘણા વિવિધ પાસાઓ ેે અને 

ક્ષમતાઓ ધ્યાનમાાં રાખિાની 

જરૂરત ેે. 

વ્યવકતગત અવભગમ

• અિરોધ મુકત િાતાિરણ  

મદદથી નીચે મુજિ પૂરા પાડે 

ેે:

• સહાયક અથિા સાધનસામગ્રી

• વ્યવકતગત જરૂરરયાતો અને 

વનવરિય વ્યવકત ક્ષમતાઓ પર 

આધારરત સોલ્યુશન્સ

• દા.ત. એક વ્હીલચેર 

િપરાશકતાભ અને દૃવષ્ટક્ષવત 

ધરાિતા વ્યવકતની અલગ

જરૂરરયાતો ેે
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7. Examples of different user groups

વિવિધ િપરાશકતાભ જૂથોના ઉદાહરણો

Jones & Reed, 2005 / જોન્સ એન્ડ રીડ, 2005

Nita Panchal



8. અિરોધ મુકત િાતાિરણ: મલ્ટીસકેટોરલ મુદ્દો 

• સરળ પહોંચ  અને ભાગીદારી નીચે મુજિ પ્રભાવિત ેે:

• ભૌવતક પયાભિરણ

• કોમ્યવુનકેશન

• સમુદાય િલણ

• નીવતઓ

• સાંસ્થાકીય પધધવતઓ
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9. અિરોધો

• પ્રિૃવિ

• ડીઝાસ્ટર  સમય ેકેમ્પ માાં અિરોધોન ેઓળખિા:

ગ્રુપ 1: શારરરરક અને િલણિાળુાં અિરોધ

ગ્રુપ 2: કોમ્યવુનકેશન અને પોવલસી અિરોધ
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Jones & Reed, 2005
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10. કેમ્પમાાં અિરોધ મુકત િાતાિરણ

મુખ્ય પાસાાંઓ

કેમ્પ ની આસપાસ 

એકસવેસવિલીટી કરો

 આશ્રયસ્થાનો અને કેમ્પ ભૌવતક 

અિરોધ મુકત િાતાિરણ 

 માવહતી અને સાંદેશાવ્યિહારની 

પહોંચ

સુરક્ષા

 શારીરરક જાતીય અને 

ભાિનાત્મક દુરુપયોગ સામ ે

રક્ષણ આપિા પગલા લેિા 

 ભૌવતક જગ્યા સાંિાંવધત સુરક્ષા 

જોખમો ધ્યાન રાખિ ુ

પાણી અને સ્િચ્ેતા

 સલામત અને પૂરતા પાણીની 

પહોંચ

 તેમના વનિાસ નજીક શૌચાલય 

સુવિધાઓ સુધી ઝડપી પહોંચી 

શકે અને સલામત િપરાશ કરી

શકાય 

ખાદ્ય સુરક્ષા

 પૂરતો સલામત અને પોષક 

ખોરાક િપરાશ કરી શકાય તેિી 

વ્યિસ્થા કરિી 
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11. કેમ્પ સુવિધાઓ માાં શારીરરક અિરોધ મુકત િાતાિરણ

શારીરરક ક્ષવત

• શાળા, આિાસ સુવિધાઓ, આરોગ્ય કેન્દ્રો 

જેિી સુવિધાઓ મેળિિાની મુશ્કેલી

• સુવિધાઓની  સરળ પહોંચ  કરિામાાં

મુશ્કેલી (ઉદા. પાણી અને સ્િચ્ેતા 

સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરિામાાં અને તેનો 

ઉપયોગ કરિામાાં મુશ્કેલી (દરિાજા ની 

જગ્યા ખૂિ સાાંકડી હોિી, દરિાજા માાં કડી 

ના હોિી );

• પાણીના સ્ત્રોતો નો ઉપયોગ કરિામાાં 

સમસ્યાઓ.

• એડ્નસ અને એપલાાંયવસસ ઉપયોગ ધરાિતા 

લોકોન ેતાંિુઓ, પાણી પાંપ અને દરિાજાનો 

ઉપયોગ કરિામાાં મુશ્કેલી પડી શકે ેે

દ્રવષ્ટ ક્ષવત 

• નિા િાતાિરણમાાં રદશા 

શોધિામાાં માાં મુશ્કલેી

• જોખમોને સલામત રીતે 

િાટાઘાટોમાાં મુશ્કલેી

શ્રિણ ક્ષવત

• સાઈન લેંગિજે ના આિડતી

હોિાથી મુળભૂત જરુરીયાતો થી 

િાંવચત રહેિુ  

Nita Panchal



12. પ્રિેશ અને િહાર 
• તમામ આાંતરરક અને િાહ્ય દરિાજા અને  હોલમાાં

આિિા જિા વ્હીલચરે માટે ની ઓેામાાં ઓેી 3 

ફુટ  ની પહોળાઈ ની જગ્યા રાખિી આિશ્યક ેે અને 

ફર્નભચરની વ્યિસ્થા કરતી િખતે ધ્યાનમાાં લેિાિી 

જોઈએ.

• વ્હીલચરે િપરાશકતાભને જાતે ખોલિા માટ ેઆગળના 

દરિાજામાાં પૂરતી જગ્યા હોિી જરૂરી ેે. અને 

િારણાંની િન્ને િાજુ ખુલિ ુજોઈએ  .

• દ્રવષ્ટક્ષવત િાળા અને ઈટેલેકચ્યઅુલ વિકલાાંગતા  

ધરાિતા વ્યવકતઓ માટે વિલલ્ડાંગને સરળ પહોંચ માટ ે

સાઈનેજ, કલર કોંટ્રરાસ, ગાઈડ લાઈન ટેપ વિવિધ 

િસ્તઓુનો ઉપયોગ કરો.

• દરિાજા  હેન્ડલ્સ મોટેભાગ ેઅને ૩ ફુટ ની ઊંચાઈ  

પર લગાડિા  જોઈએ.

Nita Panchal



13. Ramps / ઢાળ 
• ૧ફુટ ઊચાઈ અને ૧૮ ફુટ નો ઢાળ એક

આદશભ ઢોળાિ ેે

• જો રેમ્પ ૧૮ ફુટ કરતા િધુ લાાંિો ેે તો તેને 

અલગ  રદશા િદલાય ેે, તો તેને ઓેામાાં 

ઓેા ઢાળ જરુરી ેે .

• અઢી ફુટ ઊંચાઈ પર રેમ્પના િાંને િાજુઓ 

પર (રસ્તાની િાંને િાજુએ 90 સ.ેમી. અને 

70 સ.ેમી. પર હેન્રેઇલ હોિી જોઈએ.) 

હૅન્ડરલે્સ હોિા જોઈએ.

HI Haiti, 2011

HI Haiti, 2011

HI Haiti, 2011

HI Haiti, 2011

Nita Panchal



14. સાંડાસ
• સાંડાસ ઓેામાાં ઓેી સાડાચાર ફુટ પહોળ ુ હોિુાં જોઈએ .  

વ્હીલચરેન ેદાખલ થિા માટે પૂરતી જગ્યા આપિી, િારણાં િાંધ 

થિુાં જરૂરી ેે.

• એક િાજુ પર હેન્રેલનો ઉપયોગ કરીન.ે મોટાભાગના લોકો માટે 

વ્હીલચરેથી શૌચાલયમાાં પરરિહન કરિુાં સરળ ેે

• શૌચાલય િારણાંથી એક િાજુ એક સુરવક્ષત હેન્રેલ હોિુાં જોઈએ.

• વ્હીલચરે િપરાશકતાભઓ નળ ઊંચાઈ અઢી થી ત્રણ ફુટ  હોિો 

જોઈએ.

• દરિાજા િહારથી ખુલિા જોઈિેે અને ઓેામાાં ઓેા 90 -

100 સે.મી. િપરાશકતાભના સલામતી માટે ટોયલેટ િારણાં 

અાંદરથી લોક કરિુાં સરળ ેે. 

• વ્હીલચરે િપરાશકતાભઓ દોરડાન ેઉમેરિાથી માટે દરિાજઅાંદરથી 

િાંધ કરિુાં સહેલુાં િની શકે ેે. 

• દ્રવષ્ટક્ષવત િાળા અને ઈટેલેકચ્યઅુલ વિકલાાંગતા  ધરાિતા વ્યવકતઓ 

માટે વિલલ્ડાંગન ેસરળ પહોંચ માટે સાઈનજે, કલર કોંટ્રરાસ, ગાઈડ 

લાઈન ટેપ વિવિધ િસ્તુઓનો ઉપયોગ કરો.

• દરિાજા  હેન્ડલ્સ મોટેભાગ ેઅને ૩ ફુટ ની ઊંચાઈ  પર લગાડિા  

જોઈએ. Nita Panchal



15. િાથરુમ
• શાિર કયૂવિકલ્સ અને િારણાં શૌચાલય 

કયૂબ્યૂલલ્સ જેિા જ ખાસ ધારા ધોરણનુાં પાલન 

કરિુાં જોઈએ. િારણાં અાંદરથી લૉક કરિુાં જોઈએ 

અને વિસ્તારન ેસલામતી માટે લાઈટીંગ  આિિો 

જોઈએ.

• ત્યાાં સીટ અથિા પલાવસ્ટક ખુરશીમાાં વેદ્રોહોિુાં

જોઈએ, સપોટભ હેન્ડરલે્સ હોિુાં જોઈએ કારણ કે 

કેટલાક લોકો જ્યાર ેવ્હીલચરે િપરાશકતાભઓ 

તેમની વ્હીલચરેથી ટ્રાન્સફર કરી શકે ેે.

• ફ્લોર સપાટી ફ્લોર નોન-વસ્લપ હોિુાં જોઈએ 

અને િાહ્ય આસપાસના ધ્યાનમાાં મહત્િનુાં ેે.

• પાણી જિા માટે એક ભાગમાાં 2% ઢાળ 

આપિો 
Nita Panchal



16. પાણીનો પોઇન્ટ
• પાંપની ફરતે જિા  માટે વ્હીલચેર યુઝર માટે 

પલેટફોમભ ઓેામાાં ઓેામાાં ઓેી પાાંચ ફુટ  

પહોળી જગ્યા સુલભ હોિી જોઈએ.

• પલેટફોમભ જમીન સપાટીથી ઢાળ સાથે ઓેા સાડા 

ચાર ફુટ ખુલ્લી જગ્યા હોિુાં જોઈએ. પમ્પસની 

જુદી જુદી ડીઝાઇન અલગ અલગ જરુરીયાત 

પ્રમાણે િનાિિા 

• પાણીના રન-ઓફને ધ્યાનમાાં રાખિુાં ખૂિ જ 

મહત્િપણૂભ ેે તેથી પાણી પલેટફોમભ પર ભેળિાતુાં 

નથી

• પલેટફોમભની રચના અને જાળિણી પર વિચાર કરો 

કારણ કે પાણી ધોિાણ કરશે જેથી  

એકસેવસવિલીટીને મયાભરદત કરશે

• દ્રશ્ય નિળાઈિાળા લોકો માટે ઊંચાઈમાાં ફેરફાર 

કરિા કલર કોંટ્રાસ નો ઉપયોગ કરો Nita Panchal



Information / માવહતી
Barriers / અિરોધ 

• હલનચલન અને માવહતી

સરળ પહોંચ  કરિા 

અસક્ષમતા

• અયોગ્ય ફોમેટમાાં

માવહતીનુાં વિતરણ (દા.ત. 

ઑરડઓ, વિઝ્યુઅલ, 

જ્ઞાનાત્મક ક્ષવત માટે 

અયોગ્ય)

Solutions / ઊપાય 

• હલનચલન ક્ષવત િાળા 

વ્યવકતઓ માટ ેએડસ અને

એપલાઅયાંવસસ  ધિારા 

મોિીલીટી માાં સુધારો

• સેિાઓનો ઉપયોગ કરિાની

સહાય

• બ્રેઇલ, ઑરડઓ કેસેટ્સ,

ટેકટાઈલ મેપ , સાઇન લેંગ્િજે, 

વિઝ્યઅુલ સવહતના િહુવિધ 

સ્િરૂપોમાાં પ્રદાન કરેલી માવહતી
Nita Panchal



Security / સલામતી 
Risks / જોખમો 

• વિકલાાંગતા ધરાિતા 

વ્યવકતઓ સાથે જાતીય, 

શારીરરક અને ભાિનાત્મક 

દુરુપયોગ માટે િધુ થતા

હોય ેે

Possible Solutions / સાંભવિત ઊપાયો

• આ જોખમ અાંગે કામદારો ને 

ઓરરએન્ટ કરિા 

• વિકલાાંગ સ્ત્રી માટે મવહલા 

કમભચારીન ેરાખો 

• વિકલાાંગતા અાંગે જાગૃવત 

િધારો.

• સારા લાઇટટાંગ ખાતરી કરો 

• ખાતરી કરો કે સાંડાસ િનાિો 

તે  અાંદરથી લૉક કરી શકાય ેે
Nita Panchal



Food Security and distributions

ખાધ સુરક્ષા અને વિતરણ

• વિકલાાંગ વ્યવકતઓ િધુ 

કુપોષણ પીડાતા તેિી

શકયતા

• ખોરાક પુરિઠો સરળતા થી

પહોંચ  કરિામાાં અક્ષમ ેે

• ખોરાક મેળિિાના પોઇન્ટ 

ખાતે ખૂિ ભેદભાિ

• વિતરણ કમભચારીઓની વિકલાાંગતા  

અાંગેની જાગૃવત િધારિી

• વિતરણ જગ્યાની અિરોધ મુકત 

િાતાિરણ િધારો

• જે લોકો ઊભા ન રહી શકે તેમના 

માટે િેઠકોની સુવિધા ગોઠિો

• ઘરના રડવલિરીન ેધ્યાનમાાં લો

• અલગ લાઈન કારાિો 

Risks / જોખમો Possible Solutions / સાંભવિત ઊપાયો

Nita Panchal



Conclusion / વનરકષભ

• વિકલાાંગ વ્યવકત ની ઘણી િખત સામાન્ય િસ્તીની 

જેમ જ જરૂરરયાતો હોય ેે પરાંતુ મૂળભૂત 

િસ્તુઓ અને સેિાઓન ેસરળ પહોંચ  કરિામાાં 

િધુ મુશ્કલેી પડે ેે

• અિરોધ મુકત િાતાિરણ એક મવલ્ટસકેટરલે ઇસ્યુ 

ેે અને તે ફકત ઢાળ પર સમાપત નથી થતો તે 

ખુિ જ વિસ્તુત ેે.

• વિવિધ વિકલાાંગ લોકો ધ્યાનમાાં રાખિાનુ અગત્યનુાં 

ેે.
Nita Panchal
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સાંદભો અને સ્િીકાર
References / સાંદભભ

• આ દસ્તાિેજ પાસેથી માવહતી અને આકૃવતઓ ઉપયોગ:

• HI કાંિોરડયા 2008, 'કેિી રીતે વિકાસશીલ દેશોમાાં એક સુલભ 
પયાભિરણ વિલ્ડ કરિા માટે‘

• જોન્સ જે એન્ડ રીડ િી 2005, ' વિકલાાંગ લોકો અને અન્ય 
નિળા જૂથો માટે પાણી અને સ્િચ્ેતા –

• અિરોધ મુકત િાતાિરણ  િધારિા માટેની સેિા રડઝાઇલનાંગ' 
ડિલ્યઇુડીસી લોગિોગભ યુવનિર્સભટી. યુકે

• ફોટોગ્રાફ્સ અને વચત્રો સેમ્યુઅલ Carvou હેન્ડીકેપ ઇન્ટરનશેનલે, 
િેવલ્જયમ અને હેન્ડીકપે ઇન્ટરનશેનલ ેહૈતી અિરોધ મુકત 
િાતાિરણ યુવનટ ધિારા

• અન્ય હેન્ડીકેપ ઇન્ટરનશેનલ ેદસ્તાિજેો
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