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અભદાલાદ વેનનટેળન એક્ળન રેફ (ASAL - એએવએએર) એ અભદાલાદની ઝૂંડટ્ટી અન ે
તેના જેલી લવાશતભાૂં ળશયેી જાશયે સ્લાસ્્મ અંગેની વભસ્માઓના નતૂન અન ેવભાલેળક ઉકેર 
ળધલા ભાટેન ત્રણ લબન (૨૦૧૪-૨૦૧૭) કામબ-વૂંળધન કામબક્રભ છે. ય.ૂએભ.વી. વૂંચાલરત 
એ.એવ.એ.એર. ગજુયાત વયકાય અન ેઅભદાલાદ મ્યનુનનવર કયયેળન ની બાગીદાયી દ્વાયા 
કામબયત છે, આ પ્રગ્રાભને યનુાઇટેડ સ્ટેટ્વ એજન્ન્વ પય ઇન્ટયનેળનર ડલેરભેંટ (USAID - 
ય.ૂએવ.એ.આઈ.ડી.) ન વશમગ છે. ભહશરા શાઉનવિંગ ટ્રસ્ટ (MHT - એભ.એચ.ટી.), ભાઇકા અન ે
નથએટય ભીહડમા વેન્ટય (TMC - ટી.એભ.વી.) ASAL ના  એવવીમેટ ાટબનવબ છે અન ે નવિંટેક્ષ 
હયવવબ ાટબનય છે. આ કામબક્રભનુૂં રક્ષ્મ વ્માલશાહયક તકનનકી વશામ યૂી ાડલાનુૂં અન ે
વામદુાનમક હશસ્વેદાયીને ભજબતૂ કયલાનુૂં છે. વાથેવાથે ાણી-જાશયે સ્લચ્છતાની વેલાઓની 
વૂંચારન તભેજ વ્મલસ્થાન પ્રહક્રમાન ે સધુાયલાનુૂં, તભેજ રલક્ષત લતબણકૂ હયલતબન ભાટેની 
વૂંચાયવ્મલસ્થાની ઝૂંફેળના આમજનનુૂં ણ ધ્મેમ છે.  
.    

 
 
 
 
 
અફબન ભેનેજભેન્ ટ વને્ ટય (UMC) અભદાલાદ, ગજુયાત ન્સ્થત આ વૂંસ્થા બાયત અને દલક્ષણ 
એનળમા પ્રદેળભાૂં ળશયેી નલસ્તાયના વ્મલસ્થાનન ેએક વ્માલવાનમક ઓ આલાની હદળાભાૂં 
કામબયત છે. બાયતભાૂં વયકાયી તેભજ ળશયેી સ્થાનનક વૂંસ્થાઓન ેટેકનનકર વશામ તથા વશમગ 
યુ ાડ ેછે. બાયતભાૂં તેભજ નલદેળભાૂં અભરી ફનાલામેરા અન ેસળુાવન અંગનેા નનલડરેા 
નલીનતભ અલબગભ ત્લહયત યીતે સરુબ ફનાલીને તથા અનત આલશ્મક એવુૂં નનષ્ણાતજ્ઞાન રુૂં 
ાડીને ળશયેી વયકાયી વૂંસ્થાઓ ભાટે ક્ષભતાઓ ઊબી કયી છે અન ેએભાૂં વદૃ્ધિ ણ કયે છે. 
UMC વ્માક ળશયેી ાણી અન ેસ્લચ્છતા, શહેયટેજ ભેનજેભેન્ટ, ળશયેી આમજન, ળશયેી આયગ્મ, 
મ્યનુનનવર પામનાન્વ, ળશયેી વ્મલસ્થાન, ળશયેી હયલશન અન ે વૂંસ્થાકીમ નુઃયચના 
નલસ્તાયભાૂં કાભ કયે છે  

લધ ુનલગત www.umcasia.org ઉય ઉરબ્ધ છે. 
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અભદાલાદ વેનનટેળન એક્ળન રેફ (ASAL) એ અભદાલાદની ઝૂંડટ્ટી અને 
તેના જેલી લવાશતભાૂં ળશયેી જાશયે સ્લાસ્્મ અંગેની વભસ્માઓના નતૂન અને 
વભાલેળક ઉકેર ળધલા ભાટેન કામબ-વૂંળધન કામબક્રભ છે. ASAL ન શતે ુાણી 
અને જાશયે સ્લાસ્્મ થકી ળશયેીજનના સ્લાસ્્મ અંગે કામબ કયલાન છે. આ 
કામબક્રભના કેન્ રભાૂં મ્યનુનનવર ળાાઓ શળે. તેના નલદ્યાથીઓને ાણી-સ્લચ્છતા 
તેભજ સ્લાસ્્મ-લૉળ-(Water Sanitation And Hygiene - WASH) ની નલબાલનાથી 
હયલચત કયાળે. નલદ્યાથીઓ આ હયલતબનના દૂત ફની યશળેે અને ‘લૉળ’ના 
નળક્ષણને તાનાૂં ઘય તેભજ ાડળભાૂં રાલળે. અભદાલાદના વૂંદગીના 
નલસ્તાયભાૂં ASAL આયૂંબ પ્રામલગક ધયણે કયલાભાૂં આલળે. આ કામબક્રભના 
ફધાઠન ગજુયાતનાૂં તેભજ બાયતનાૂં અન્મ ળશયેભાૂં પ્રવાય કયલાભાૂં આલળે. 
ASALને જ ક્ષેતે્ર મલૂ્મલાન ફઠાઠના વૂંવાધન વૂંગ્રશ તયીકે કલ્લાભાૂં આલી 
છે.  
 
 
આ કામબક્રભનુૂં રક્ષ્મ વ્માલશાહયક તકનનકી વશામ યૂી ાડલાનુૂં અને વામદુાનમક 
હશસ્વેદાયીને ભજબતૂ કયલાનુૂં છે. વાથેવાથે ાણી-જાશયે સ્લચ્છતાની વેલાઓની 
વૂંચારન તેભજ વ્મલસ્થાન પ્રહક્રમાને સધુાયલાનુૂં, તેભજ રલક્ષત લતબણકૂ 
હયલતબન ભાટેની વૂંચાયવ્મલસ્થાની ઝૂંફેળના આમજનનુૂં ણ ધ્મેમ છે. 
ગજુયાત લૉળ એરામન્ વ (GWA)ની યચના કયલાભાૂં આલળે અને કામબક્રભના 
વભમગાા દયનભમાન તે કામબયત થળે. જાશયે તેભજ ખાનગી ક્ષેત્રના હશસ્વેદાય 
વાથે ભીને તે એએવએએર દ્વાયા તેભજ નલશ્વબયની અન્મ શરે થકી પ્રાપ્ત 
જ્ઞાનને ઉતે્તજન આળે તેભજ તેન પ્રવાય કયળે.  
 

  

આ પ્રસ્તનુત અભદાલાદની મ્યનુનનવર ળાાઓભાૂં ‘WASH’ ભાખાકીમ 
સનુલધાઓ ભાટેની હડઝાઈન ભાગબદનળિકાઓન ળીઘ્રવૂંદબબ છે. 

અભદાલાદ વેનનટેળન એક્ળન રેફ નલળે  
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‘WASH’ ભાખાકીમ સનુલધાઓ ભાટેની ડડઝાઈન ભાગબદનળિકાઓની જરૂડયમાત 

અભદાલાદભાૂં મ્યનુનનવર ળાાઓના વૂંચારનની વભજણના આધાયે, 
મ્યનુનનવર ળાાઓનાૂં ભટા બાગનાૂં શારનાૂં ળોચારમનુૂં ફાૂંધકાભ અભદાલાદ 
મ્યનુનનવર કોયેળન દ્વાયા કે તાજેતયભાૂં વલબનળક્ષા અલબમાન અંતગબત 
કયલાભાૂં આવ્યુૂં છે.  
છેલ્રા એક લબથી મ્યનુનનવર ળાાઓભાૂં સધુાયણા ભાટે લધી યશરેા CSRના 
બૂંડથી, યલુા અનસ્ટેફર નાભની સ્લમૂંવેલી વૂંસ્થા દ્વાયા ણ પ્રલતબભાન 
ળોચારમભાૂં સધુાયણા થઈ યશી છે.  
 
મ્યનુનનવર ળાાઓભાૂં નલાૂં ળોચારમ ભાટેની વૂંણૂબ નાણાૂંકીમ વશામ તેભજ 
ફાૂંધકાભ વલબનળક્ષા અલબમાન દ્વાયા તેભની ભાગબદનળિકા અને ધાયાધયણ મજુફ 
થામ છે. આ ધાયાધયણ વલબગ્રાશી છે. આભ છતાૂં, જે તે સ્થનલળે મજુફ 
પેયપાય કે સધુાયા કન્ટ્રાક્ટય તેભજ ળાાના આચામબના નનણબમ ય આધાહયત 
શમ છે.  ળશયેનાૂં ૧૭૫ ળાાવૂંકુરભાૂં UMC દ્વાયા તાજેતયભાૂં શાથ ધયામેરા 
વલેને આધાયે વાયી યીતે કામબયત ળોચારમભાૂં હડઝાઈનન મદુ્દ વોથી નનણાબમક 
મદુ્દા તયીકે ઉબયી આવ્મ.  
 
અશીં આેરી તવલીય નલનલધ વૂંકુરની વભસ્માઓ દળાબલે છે.  
 
વલબનળક્ષા અલબમાન તેભજ યલુા અનસ્ટેફર દ્વાયા ળોચારમ 
ફાૂંધલાની/નુયિાય કયલા આયૂંબામેરી શરે તયપ નજય નાૂંખતાૂં ‘WASH’ 
ભાખાકીમ સનુલધાઓ ભાટે હડઝાઈનની ધ્માનભાૂં યાખલા જેલી ફાફત ભાટે 
એક ળીઘ્રવૂંદબબ નલકવાલલાની જરહયમાત અનબુલાઈ. આ ળીઘ્રવૂંદબબભાૂં 
વલબનળક્ષા અલબમાનની ભાગબદનળિકા દ્વાયા દળાબલામેરી નલગત તેભજ હડઝાઈનની 
ભાગબદનળિકાઓન વભાલેળ કયલાભાૂં આવ્મ છે. ઉયાૂંત તેભાૂં લધાયાની નલગત 
ણ મકૂલાભાૂં આલી છે, જેન વભાલેળ વલબનળક્ષા અલબમાનભાૂં ન કયામ શમ, 
ણ ળાાઓના ળોચારમની વક્ષભ જાલણી ભાટે ભશત્ત્લની શમ.  

હદલવના પ્રકાળની વભસ્માઓ  

અયૂત ઢા અને મગ્મ ગટયવ્મલસ્થા  

7 
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ાણી-સ્લાસ્્મની સનુલધાઓની ડડઝાઈન ભાટે ધ્માનભાાં યાખલા જેલી ફાફત 

• ફાકને લધ ુાણી ભાટે પ્રત્વાશન ભે એ ભાટે ળોચારમ શોંચની અંદય 
તેભજ વાયી ન્સ્થનત ધયાલતાૂં શલાૂં જઈએ.  

• સ્લાસ્્મની વભસ્માઓને ટાલા ભાટે ફાકને કઈ ણ વભમે ળોચારમની 
સનુલધાન ઉમગ કયલા દેલાૂં જઈએ.  

• ળોચારમની ગણુલત્તા ઉચ્ચ કક્ષાની શલી જઈએ, જેથી ફાકભાૂં વન્ભાનની 
રાગણી જન્ભે અને એ યીતે અવભ્મતાના પ્રભાણભાૂં ઘટાડ થામ.  

• સ્લાસ્્મના શતેવુય ીલાના ાણીની સનુલધાઓને ળોચારમની સનુલધાઓથી 
અરામદી યાખલી જઈએ.  

 ળોચારમ વૂંકુરનુૂં સ્થાન તયત ધ્માનભાૂં આલે તેલી જગ્માએ શવુૂં જઈએ. 
ળોચારમ ભાટેના એકાૂંત વાથે વભાધાન કમાબ નલના આભ થવુૂં જઈએ.  

 ળોચારમનુૂં આમજન એ યીતે થવુૂં જઈએ કે તયત ધ્માનભાૂં આલે તેલી 
જગ્માએથી કેલ શાથ ધલાન નલસ્તાય જ નજયે ડે.  

 ળોચારમ ભટાૂંને ફદરે નાનાૂં ફનાલલાૂં જઈએ, જેથી લગબખૂંડભાૂંથી તેના સધુી 
વશરેાઈથી શોંચી ળકામ. નાનાૂં ળોચારમભાૂં દેખયેખ યાખલાની તક લધ ુશમ છે 
અને ફાકન લગબખ ૂંડથી ત્માૂં સધુી શોંચલાન વભમ તે ઘટાડે છે.   

 નલનળષ્ટ જરહયમાત ધયાલતાૂં ફાક ભાટેના ળોચારમનુૂં આમજન. 
વ્શીરચેય/ઘડીન ઉમગ કયતાૂં ફાક ભાટે ત્માૂં શોંચી ળકલાની વયતા 
જરયી છે.  

 ીલાના ાણીની સનુલધા ળોચારમ નલબાગથી અરામદી શલી જઈએ અને તે 
શયલાપયલાના વાભાન્મ સ્થે શલી જઈએ.  

 કભબચાયીઓ તેભજ મરુાકાતીઓ ભાટે અરામદા ળોચારમ સ્ટાપરભની ાવે 
ફનાલલાભાૂં આલે એ ઈચ્છનીમ છે.  

 ચકીદાયના રભન વભાલેળ કયલ જરયી છે. ઝારુ્, વાપ કયલાન ાઉડય જેલી 
વપાઈવાભગ્રીના વૂંગ્રશ ભાટે તે જરયી છે. આ સ્થ છકયીઓના તેભજ 
છકયાઓના ળોચારમથી નજીક શવુૂં જઈએ.  

ળોચારમનુાં આમજન અને વાંકરન  

WASH ભાખાકીમ સનુલધાઓ ભાટેની ડડઝાઈનના નવદ્ાાંત  



ાણી-સ્લચ્છતાની સનુલધાઓ ભાટેની ડડઝાઈનના નવદ્ાાંત તેભજ ધ્માનભાાં યાખલા જેલી ફાફત  

ડડઝાઈનના નવદ્ાાંત  
 ફાકને લધ ુાણી ભાટે પ્રત્વાશન ભે એ ભાટે ળોચારમ શોંચની અંદય તેભજ વાયી 

ન્સ્થનત ધયાલતાૂં શલાૂં જઈએ.  
 સ્લાસ્્મની વભસ્માઓને ટાલા ભાટે ફાકને કઈ ણ વભમે ળોચારમની સનુલધાન 

ઉમગ કયલા દેલાૂં જઈએ.  
 ળોચારમની ગણુલત્તા ઉચ્ચ કક્ષાની શલી જઈએ, જેથી ફાકભાૂં વન્ભાનની રાગણી જન્ભે 

અને એ યીતે અવભ્મતાના પ્રભાણભાૂં ઘટાડ થામ.  
 સ્લાસ્્મના શતેવુય ીલાના ાણીની સનુલધાઓને ળોચારમની સનુલધાઓથી અરામદી યાખલી 

જઈએ.  
 

સનુલધાઓની માબપ્તતા 
 સનુલધાઓની જગલાઈ જરહયમાત તેભજ બાયતીમ ધાયાધયણ (IS) ના ભાદૂંડ ય આધાહયત 

શલી જઈએ.  
 

શોંચની વયતા, વાલબનિક તેભજ વભાનલષ્ટ  
 WASH ભાખાકીમ સનુલધાઓ ફાકની જરહયમાતને સવુ ૂંગત શલી જઈએ. તેન મખુ્મ 

ઉમગ ફાક કયલાનાૂં છે એ ફાફત ધ્માનભાૂં યાખીને તેને તૈમાય કયલી જઈએ અને તેન 
ઉમગ આખા લબ દયનભમાન થઈ ળકે એભ શવુૂં જઈએ.  

 તભાભ ફાક, નલનળષ્ટ જરહયમાત ધયાલતાૂં ફાક અને નળક્ષક- એભ વહ ુકઈ તેન ઉમગ 
કયી ળકે એલી શલી જઈએ.  

 છકયીઓ અને નળલક્ષકાઓની નલળે જરહયમાતને વૂંતે એલી શલી જઈએ.  

 
જાલણીની સનુલધા  
• લધ ુડતી જાલણીની જરય ન ડે એ યીતે તેનુૂં ફાૂંધકાભ થવુૂં જઈએ. તે એલાૂં ધયણ 

મજુફ તૈમાય કયામેલુૂં શવુૂં જઈએ કે તેને જાલણીની જરય ઓછી ડે. ાણી બયાઈ ન યશ ે
અને બોંમ સકૂી યશ ેએ ભાટે યૂતા ઢા અને તેની હદળાઓની જગલાઈ.  

 
એકાાંત  
• છકયીઓ તેભજ છકયાઓ ભાટેનાૂં ળોચારમ અરગ શલાૂં જઈએ અને એકાૂંત સનુનનિત કયલા 

ભાટે તેનાૂં પ્રલેળદ્વાય અરામદાૂં યાખલાૂં જઈએ.  
• છકયીઓ અને છકયાઓના ળોચારમની હડઝાઈનભાૂં ફને્ન લચ્ચે વાભાન્મ દીલાર શઈ ળકે, 

ણ લચ્ચેની આ વાભાન્મ દીલારની આવાવ એકદભ ખાનગી જગ્માઓ નશીં શમ.  
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ાણી-સ્લાસ્્મની સનુલધાઓની ડડઝાઈન ભાટે ધ્માનભાાં યાખલા જેલી ફાફત 

ડદલવન પ્રકાળ તેભજ કૃનિભ પ્રકાળ  
• ઓછાભાૂં ઓછી 0.5m(ઉંચાઈ) x 0.9m(શાઈ) ધયાલતી શલાફાયીઓ દ્વાયા 

હદલવન પ્રકાળ યૂત ભી યશ ેએ સનુનનિત કય. શલાફાયી તયીકે નવભેન્ ટજાી 
શઈ ળકે કે ભાઈલ્ડ સ્ટીરનાૂં રઅવબ શમ, જેભાૂં 50% બાગ જાીયકુ્ત શમ. પ્રત્મેક 
ફાયીભાૂં ભાઈલ્ડ સ્ટીરની ભચ્છયજાી મકેૂરી શલી જઈએ, જેથી ભચ્છય દૂય યશ.ે  

• પ્રકાળનુૂં સ્તય ૧૫૦ રક્વ પ્રાપ્ત કયલાનુૂં છે. પ્રત્મેક ૬ ચ.ભી.નલસ્તાય દીઠ ૧૩-૧૮ 
લૉટન એક CFL રેમ્ મકૂીને આટર પ્રકાળ ભેલી ળકામ.  

• LED રેમ્ન ઉમગ કયલાની બરાભણ કયલાભાૂં આલે છે. અને તે સરુબ ન શમ 
ત વીએપએર રેમ્ન ઉમગ કયી ળકામ. તેનાથી લીજીના ખચબભાૂં ફચત થામ 
છે.  

 

 

 

 
શલાઉજાવ 
• વાભવાભા શલાઉજાવ ભાટે વાભવાભેની દીલાર ય ઓછાભાૂં ઓછી ફે ફાયીઓ 

મકૂલી જઈએ.  
• શલા ફશાય પેંકનાય એક્ઝસ્ટ ૂંખ મકૂલ હશતાલશ છે. તે ળોચારમભાૂં શલાના 

હયભ્રભણભાૂં સધુાય કયળે અને દુગંધ તેભજ બેજની ભાત્રાભાૂં ઘટાડ કયળે.  
• ળોચારમ વૂંકુરનુૂં સ્થાન એ યીતે શવુૂં જઈએ કે તેની દુગંધ ળાાના વૂંકુરની જાશયે 

જગ્માભાૂં પયતી ન યશ.ે  
• ળોચારમની જગ્માનુૂં એકાૂંત જાલી યાખલા ભાટે શલાફાયીઓ ફાયીઓ ૭ પીટ (૨.૧ 

ભી.) થી ઉય મકૂલી જઈએ.  
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ાણી-સ્લાસ્્મની સનુલધાઓની ડડઝાઈન ભાટે ધ્માનભાાં યાખલા જેલી ફાફત 

જાલણી અને સયુિા  
• રવી ન જલામ એ ભાટે બોંમતીમાની વાટીને રવલાથી અલયધક (એ ન્ટી સ્કીડ) 

પ્રકાયની કયલી.  
• બોંમતીમાભાૂં જડલા ભાટેની વાભગ્રી ઓછાભાૂં ઓછા વાૂંધાલાી વૂંગ વાટી ધયાલતી 

શલી જઈએ. જાડા વાૂંધાઓભાૂં ધૂ બયાઈ જભા થલાની વૂંબાલના યશ ેછે.  
• બોંમતીમા ભાટે વૂંદગીની વાભગ્રી- આખેઆખી લીટ્રીપાઈડ ટાઈલ્વ (ગે્રડ AC-૪), 

વેરીન ટાઈલ્વ, કટા ્થય.  
• દીલારની વાટી ળક્ય એટરી રીવી કયલી અને ઉરબ્ધ વાભગ્રી લડે તે વયતાથી 

સ્લચ્છ થઈ ળકે એલી યાખલી.  
• ઓછાભાૂં ઓછા વાૂંધાઓ વાથેની આ વાભગ્રી ાણી ભાટે અબેદ્ય શલી જઈએ.  
• ાણી ભાટે અબેદ્ય યશ ેએ યીતે દીલારને ૭ પીટ (૨.૧ ભી.) સધુી તૈમાય કયલી.   
• દીલાર ભાટે વૂંદગીયકુ્ત વાભગ્રી- વીયાભીક ટાઈલ્વ ૭ પીટ સધુી. ૭ પીટથી ઉય 

તેરયકુ્ત ડીસ્ટેમ્ય રગાડેરી પ્રાસ્ટયયકુ્ત દીલાર/ એક્રીરીક ઈભલ્ળન/ નવભેન્ ટ લૉળ 
ધયાલતી વાટી.  

• ખણૂાઓ ધાયદાય યાખલાનુૂં ટાવુૂં. ફશાયના ખણૂાઓને ત્રાૂંવ આલી કે ગ કયલા.  

 
 

ઓયડીના નલબાજનની પ્રણારી  
• ળક્ય શમ ત્માૂં સધુી કમ્ેક્ટ ગે્રડ રેભીનેટ નલબાજન પ્રણારીન ઉમગ કયલ. આ 

પ્રકાયની નલબાજન પ્રણારી જગ્માન ફચાલ કયે છે, તેભજ તેની જાલણી તથા ઉમગ 
વશરેાૂં છે.  

• નલબાજન ભાટે ઈંટની દીલારન ઉમગ કયલાન શમ ત તેની ઊંચાઈ ૭ પીટ જ 
શલાનુૂં સનુનનિત કય.  

• નલબાજનન દયલાજ ૧૦૦ નભ.ભી. (૪ ઈંચ) જેટર ઉંચ યાખલ. તેનાથી ઓયડીભાૂં 
શલાનુૂં હયભ્રભણ સનુનનિત થળે.  

• ઓયડીનાૂં તભાભ દયલાજા ફશાયની તયપ ખરૂલાૂં જઈએ, જેથી ફાયણાની ધાયે ફાક 
ડી જામ ત તેને આાતકારીન આધાય ભી યશ.ે  

 



નીચેના કષ્ટકભાૂં લફનનનલાવી ળૈક્ષલણક ઈભાયત ભાટેનાૂં બાયતીમ ધયણ (IS) તેભજ ય.ુએભ.વી.ના કે્ષત્રીમ અનબુલ ય આધાયીત  WASH 
સનુલધાઓની જગલાઈ ભાટેનાૂં ધયણ યજૂ કયલાભાૂં આવ્માૂં છે.  

 

ાણી-સ્લચ્છતાની સનુલધાઓની માબપ્તતા ભાટેનાાં ધયણ  

ક્રભ  સનુલધા જગલાઈની વાંખ્મા 

૧ નલનળષ્ટ જરહયમાતલાાૂં 
ફાક ભાટે ળોચારમ 
ઓયડી  

• છકયીઓ ભાટે એક એકભ  

• છકયીઓ ભાટે એક એકભ  

૨  ળોચારમની ફેઠક  

(ફેવલાનુૂં ાત્ર- બાયતીમ 
કે ાિાત્મ)  

• દય ૪૦ છકયાએ એક એકભ  

• પ્રત્મેક ૨૫ છકયીએ એક એકભ  

૩  છકયાઓનુૂં ેળાફઘય  દય ૫૦ છકયાએ  એક એકભ, અને પ્રત્મેક ેળાફઘય ભાટે ફ્રનળિંગની 
એક પ્રણારી 

૪  ીલાના ાણીન ન  દય ૫૦ છકયાએ  ીલાના ાણીન એક ન 

૫ ભધ્માહ્ન બજન ભાટે શાથ 
ધલાની વ્મલસ્થા  

ઓછાભાૂં ઓછૂં ત્રણ લખત. દય ૨૦ ફાકે શાથ ધલાન એક ન  

૬  ળોચારમભાૂં લૉળ ફેનવન  • દય 60 છકયાએ એક લૉળ ફેનવન (વાબદુાની વાથે)  

• દય 40 છકયીએ એક લૉળ ફેનવન (વાબદુાની વાથે)  

૭  શલાફાયી  • પ્રત્મેક ળોચારમ ઓયડીભાૂં  45 વે.ભી. x 60 વે.ભી.ની એક 

• શલાફાયીનુૂં કદ બોંમતીમાના નલસ્તાયના 20% જેટલુૂં શવુૂં 
જઈએ.  
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છકયાઓની ળોચારમ ઓયડીઓ (ટઈરેટ ક્યફુીકર)  
 ફેવલાનુૂં ાત્ર- બાયતીમ કે ાિાત્મ. દીલારના ટેકે ફેવાડેરા (લૉર શન્ ગ) 

WCને વૂંદ કયલાભાૂં આલે છે, કેભ કે, બોંમતીમાના વાૂંધા તેનાથી ઘટે છે. 
આ વાૂંધાઓ દ્વાયા જ ૂંતઓુ પ્રલેળલાની ળક્યતા શમ છે. દીલારના ટેકે ફેવાડેરા 
WCને કાયણે બોંમની વપાઈ વયતાથી કયી ળકામ છે.  

 WC ભાટે ફ્રનળિંગની ફેલડી વ્મલસ્થા.  
 કડાૂં લગેયે ભાટે હકૂ.  
 ફાકને વય યશ ેએલી આવાન કડીઓ (રેચ) તેભજ ‘વ્મસ્ત છે’ની નનળાની.   
 છકયાઓના ળોચારમની અંદય કચયાેટીની જગલાઈ.  
 ેળાફસ્થાન લચ્ચે નલબાજક (ગનીમતા યક્ષક- ભડેસ્ટી ેનર).  
 ેળાફાત્રભાૂંથી વીધી જ મખુ્મ ગટયભાૂં જતી ાઈ. ેળાફઘયભાૂં ખલુ્રી 

ગટય ટાલી. તેને કાયણે લફનસ્લાસ્્મપ્રદ ન્સ્થનત ઊબી થામ છે.  
 ફ્રનળિંગ ભાટે ાઈ દ્વાયા ાણી. (નવલામ કે જનલશીન ેળાફઘયન ઉમગ 

કયલાભાૂં આવ્મ શમ.) 

 

છકયીઓની ળોચારમ ઓયડીઓ (ટઈરેટ ક્યફુીકર)       
• ફેવલાનુૂં ાત્ર- બાયતીમ કે ાિાત્મ. દીલારના ટેકે ફેવાડેરા (લૉર શન્ ગ) WCને 

વૂંદ કયલાભાૂં આલે છે, કેભ કે, બોંમતીમાના વાૂંધા તેનાથી ઘટે છે. આ 
વાૂંધાઓ દ્વાયા જ ૂંતઓુ પ્રલેળલાની ળક્યતા શમ છે. દીલારના ટેકે ફેવાડેરા WCને 
કાયણે બોંમની વપાઈ વયતાથી કયી ળકામ છે.  

• WC ભાટે ફ્રનળિંગની ફેલડી વ્મલસ્થા.  
• કડાૂં લગેયે ભાટે હકૂ.  
• ફાકને વય યશ ેએલી આવાન કડીઓ (રેચ) ધયાલતાૂં ફાયણાૂં તેભજ ‘વ્મસ્ત 

છે’ ની નનળાની.   
• છકયીઓના ળોચારમભાૂં કચયાેટીની તેભજ પ્રત્મેક WCની વાથે જગલાઈ 

ભાનવકચક્ર દયનભમાન લયાતા ખાવ રભાર (વેનનટયી ેડ) ના નનકાર ભાટેની 
જગલાઈ.  

• છકયીઓના ળોચારમભાૂં ભાનવકચક્ર દયનભમાન લયાતાૂં ખાવ રભાર(વેનનટયી 
ેડ)ના કાઢલા ભાટેનાૂં મ ૂંત્ર (ડીસ્ેન્ વય) ભાટેની જગલાઈ.  

 



 નલળે જરહયમાત ધયાલતાૂં ફાક  ભાટે છકયાઓ તેભજ છકયીઓ દીઠ 
ધાયાધયણ મજુફ ઓછાભાૂં ઓછી એક ળોચારમ ઓયડી.  

 ફેવલાનુૂં ાત્ર- બાયતીમ કે ાિાત્મ. દીલારના ટેકે ફેવાડેરા (લૉર શન્ ગ) WCને 
વૂંદ કયલાભાૂં આલે છે, કેભ કે, બોંમતીમાના વાૂંધા તેનાથી ઘટે છે. આ 
વાૂંધાઓ દ્વાયા જ ૂંતઓુ પ્રલેળલાની ળક્યતા શમ છે. દીલારના ટેકે ફેવાડેરા WCને 
કાયણે બોંમની વપાઈ વયતાથી કયી ળકામ છે.  

 WC ભાટે ફ્રનળિંગની ફેલડી વ્મલસ્થા અથલા નનમૂંત્રીત ફ્રનળિંગની જગલાઈ 
આલશ્મક છે.  

 કડાૂં લગેયે ભાટે હકૂ.  
 ફાકને વય યશ ેએલી આવાન કડીઓ (રેચ) તેભજ ‘વ્મસ્ત છે’ની નનળાની.   
 ળોચારમની અંદય કચયાેટીની જગલાઈ.  
 નલળે જરહયમાત ધયાલતાૂં ફાક દ્વાયા WCના ઉમગની વયતા ભાટે કડી 

ળકામ એલા આડા અને ઊબા વીમાની ગઠલણ.  
 બોંમનુૂં તનસ્તય (ડ્ર) ૬ નભ.ભી.થી લધ ુન શવુૂં જઈએ.  

અન્મ WASH ભાખાકીમ સનુલધાઓ ભાટે આલશ્મક શાડબલેયના ઘટક  
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 આકૃનતભાૂં બોંમનુૂં તનસ્તય ૧૦ નભ.ભી. દળાબવ્યુૂં છે, જ્માયે ળબ્દભાૂં તે ૧૫ 
નભ.ભી. જણાલાયુૂં છે. યૂંત ુ10 નભ.ભી. યૂત ુૂં છે. (સધુાય)  

 ળોચારમ ઓયડીનુૂં ફાયણુૂં ફશાયની તયપ ખરૂવુૂં જઈએ.  
 જાલણીની સનુલધા ભાટે ડેડ ૭ પીટ સધુી શમ એ ઈચ્છનીમ છે.  

 

નલળે જરૂડયમાત ધયાલતાાં ફાક ભાટે  

 
અન્મ લૉળ ભાખાકીમ સનુલધાઓ ભાટે 
 



ભધ્માહ્ન બજન ભાટે શાથ ધલાની સનુલધા 
• ભધ્માહ્ન બજન ીયવાત ુૂં શમ એ બાગભાૂં શાથ ધલાની લધાયાની સનુલધા.  
• ીલાના ાણીના ન તેભજ વાબ ુતભાભ લમનાૂં ફાક આવાનીથી શોંચી ળકે એ 

ઉંચાઈએ શલાૂં જઈએ.  
• લયામેરા ાણીને એકત્ર કયલા ભાટેની ાઈરાઈન શલી જઈએ.  
• શાથ ધલાન નલસ્તાય ્થયથી જડેર તેભજ છાૂંમલા શમ એ જરયી છે.  
 
 
 
ભધ્માહ્ન બજન છી થાીઓ વાપ કયલાની સનુલધા  
• બજન છી ફાકની થાીઓ વાપ કયલા ભાટે ફાકના થાી સ્લચ્છ કયલાના 
નલબાગને અરામદ યાખ.  

• તભાભ લમજૂથનાૂં ફાક શોંચી ળકે એટરી ઉંચાઈએ શાથ ધલાના ન તેભજ વાબ ુ
મકૂલા જઈએ.  

• એંઠા ખયાકને એકત્ર કયલા ભાટે સ્થની નજીક કચયાેટી શલી જઈએ. 
• લયામેરા ાણીને એકત્ર કયલા ભાટેની ાઈરાઈન શલી જઈએ.  
 
 
 
ાણી ીલા ભાટેની વરાભત વ્મલસ્થા  
• ભશત્તભ વૂંખ્માભાૂં ફાકની જરહયમાતને માબપ્ત થઈ યશ ેએટરા ન શલા જઈએ.  
• ીલાના ાણીના નની ઉંચાઈ તભાભ લમનાૂં ફાક આવાનીથી શોંચી ળકે એટરી 
શલી જઈએ.  

• ળાાભાૂં શદુ્ધિકયણ કયામેલુૂં ાણી આલતુૂં શમ ત ફાકને અાતા ાણીની ચકાવણી 
કય અને જરય ડય ેBIS ૧૦૫૦૦ ના ધયણ મજુફ ળાાઓભાૂં ાણીન સમુગ્મ ઉચાય 
થામ એ સનુનનિત કયવુૂં જઈએ.  

• ભશત્તભ વૂંખ્માભાૂં નલદ્યાથીઓ ભાટે શદુ્ધિકયણ કયામેરા ાણીન માબપ્ત વૂંગ્રશ કયલ 
જઈએ, જેથી નાનકડા નલયાભ વભમ દયનભમાન તભાભ ફાકને શદુ્ધિકયણ કયામેલુૂં ાણી 
ભી યશ.ે  

• લયામેરા ાણીને એકત્ર કયલા ભાટેની ાઈરાઈન શલી જઈએ, જેથી ફાગકાભ ભાટે 
કે ળોચારમને વાપ કયલા ભાટે એ ાણીન ઉમગ થઈ ળકે.  

• ીલાના ાણીન નલસ્તાય ્થયથી જડેર તેભજ છાૂંમલા શમ એ જરયી છે.  

અન્મ WASH ભાખાકીમ સનુલધાઓ ભાટે આલશ્મક શાડબલેયના ઘટક  
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લમ  (લબભાાં) ફાયણાની કડી 
(રેચ)ની 
ઉંચાઈ (B) 

શોંચનુાં 
અંતય (C) 

લમ  (લબભાાં) ફાયણાની 
કડી 
(રેચ)ની 
ઉંચાઈ (B) 

નભ.ભી.  ઈંચ નભ.ભી.  ઈંચ  

૧૫  ૭૩૦  ૨૮.૫  ૬૮૫  ૨૭  

૧૨  ૬૩૦  ૨૪.૫  ૬૨૦  ૨૪.૫  

૯  ૫૫૫  ૨૨  ૫૫૦  ૨૧.૫  

૭  ૫૧૦  ૨૦  ૪૯૫  ૧૯.૫  

૫  ૪૬૫  ૧૮.૫  ૪૩૫  ૧૭.૦  

લમ 
(લબભાાં) 

હકૂ  (D) છાજરી
ની 
ઉંચાઈ 
(E) 

શાથ 
ધલાના 
સ્થની 
ઉંચાઈ  
(F) 

લમ 
(લબભાાં) 

હકૂ  (D) છાજરી
ની 
ઉંચાઈ 
(E) 

નભ.ભી. ઈંચ  નભ.ભી. ઈંચ નભ.ભી. ઈંચ 

૧૫  ૧૫૭૫  ૬૨  ૧૬૭૫  ૬૬  ૭૬૦  ૩૦  

૧૨  ૧૩૮૫  ૫૪.૫  ૧૪૮૫  ૫૮.૫  ૬૮૫  ૨૭  

૯  ૧૨૨૦  ૪૮.૦  ૧૩૨૦  ૫૨.૦  ૬૩૫  ૨૫.૦  

૭  ૧૧૨૦  ૪૪.૦  ૧૨૨૦  ૪૮.૦  ૫૮૫  ૨૩.૦  

૫  ૯૯૦  ૩૯.૦  ૧૦૯૦  ૪૩.૦  ૪૮૫  ૧૯.૦  

સ્ત્રત: આકીટેકચયર ગ્રાહપક સ્ટેન્ડડબ  

  ફાક ભાટેની ધ્માનભાાં રેલા જેલી ભાનલનભતીમ ફાફત (૫ થી ૧૫ લબ) 
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છા

જર
ીન

ી ઉં
ચા

ઈ 

ફા
યણ

ાૂંન
ી ક

ડી
 ન

ી ઉં
ચા

ઈ 
 કડા લગેયે 

ભાટે હકૂ  

શોંચનુૂં અંતય 

શા
થ 

ધ
લા

ના
 સ્થ

ન
ી ઉં

ચા
ઈ 



250.0 

250.0 

250.0 

1010.0 

250.0 

200.0 

750.0 

450.0 

900.0 

400.0 

510.0 

Drop 10mm 

450.0 

250.0 

A 

B 

C 

D 

Tap 

Flush 

valve 

Mug with 

chain 

Indian Pan 

(510mmX400mm) 
Door 

shutter 

Ventilation 

Sanitary napkin 

disposal bin 

( in Girls toilet only ) 

• ળોચારમ ઓયડીન રઘતુ્તભ નલસ્તાય ૦.૯ થી નાન ન શલ જઈએ.  
• ઓયડીની અંદયન ઢા ળોચારમની ફેઠકથી ાણીના નનકારની વ્મલસ્થા તયપન શલ 
જઈએ.  

• ઓયડીના દયલાજે બોંમતીયુૂં ૧૫ નભ.ભી. જેટલુૂં નીચુૂં યાખવુૂં જઈએ.  
• છકયીઓ ભાટેની ળોચારમ ઓયડીભાૂં- ભાનવકચક્ર દયનભમાન લયાતાૂં ખાવ નલા રભાર 
(વેનનટયી નેકીન) ભાટે ફાકીઓ શોંચી ળકે એલી ઉંચાઈ (બોંમથી ૫૭૧ નભ.ભી.) એ 
જગ્મા યાખલી જઈએ. ઉયાૂંત દયેક ઓયડીની એક હદલારે નનકાર ભાટેની કચયા ેટી 
મકેૂરી શલી જઈએ.  

• જાલણીની સનુલધા ભાટે ૧૫૦૦ નભ.ભી.ની ઉંચાઈએ ડેડની જગલાઈ શલી જઈએ.  
• ળોચારમ ઓયડીનુૂં ફાયણુૂં અંદયની તયપ ખરૂવુૂં જઈએ.  

   ડડઝાઈનની ભાગબદનળિકા: નમનૂારૂ ળોચારમ ઓયડી (ટઈરેટ ક્યફુીકર) 
    નલકલ્-૧ (બાયતીમ ળૈરી, ઓયડીની અંદય લૉળ ફેનવન નલના)  

પ્રાન 

એક્ષરલેળન 
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શલા ઉજાવની 
ફાયી 

ફ્રળ ટેંક 

વેનનટયી નેકીનના 
નનકાર ભાટે ડબ્ફ 
(છકયીઓ ભાટે) 

મ ેન ભયઘ 
 

ફ્રળ લાલ્લ 

ન 

ભગ 

ળોચારમ 
ઓયડીનુાં 
ફાયણુાં 

લીજીન ગ 

હકૂ્વ અનેક અંતયે 
રગાડલાની 
જગલાઈ 

ડ્ર 

શલા ઉજાવની ફાયી 

ફ્રળ ટેંક 

ફ્રળ 
લાલ્લ ન 

ભગ 

દયલાજાના 
શાથા  

દયલાજાના 
શાથા  

રૅચ 



 

ડડઝાઈનની ભાગબદનળિકા: ળોચારમ ઓયડી (ટઈરેટ ક્યફુીકર)   
નલકલ્ -૨ (બાયતીમ ળૈરી, ઓયડીની અંદય લૉળ ફેનવન વડશત)  

સ્ત્રત – એન ઇન્ક્લનુવલ એપ્રચ પય સ્કૂર વનેનટેળન એન્ડ શાઇજીન એજ્યકેુળન – ટેકનીકર નટ 
નવયીઝ – “વલબ નળક્ષા અલબમાન ” ગ્રાભીણ નલકાવ ભૂંત્રારમ, ાણી યુલઠા નલબાગ  

• હડઝાઈનના આ નલકલ્ભાૂં ળોચારમ ઓયડીભાૂં લૉળ ફેનવનન 
વભાલેળ થામ છે.  

• આંતહયક નલસ્તાય ૧૦૦૦ નભ.ભી. રઘતુ્તભ થી ૧૨૦૦ નભ.ભી. 
ભશત્તભ ઉંડાણન અને ૯૦૦ નભ.ભી. થી ૧૦૦૦ નભ.ભી. 
ચખ્ખેચખ્ખ ભે એભ સચૂલલાભાૂં આવ્યુૂં છે.  

• ળોચારમની ફેઠક ાવે આલેરા નથી લૉળ ફેનવન અરગ 
છે.  

• ઓયડીની અંદયન ઢા ળોચારમની ફેઠકથી ાણીના 
નનકારની વ્મલસ્થા તયપન શલ જઈએ.  

• ઓયડીના દયલાજે બોંમતીયુૂં ૧૫ નભ.ભી. જેટલુૂં નીચુૂં યાખવુૂં 
જઈએ.  

• છકયીઓ ભાટેની ળોચારમ ઓયડીભાૂં- ભાનવકચક્ર દયનભમાન 
લયાતાૂં ખાવ નલા રભાર (વેનનટયી નેકીન) ભાટે ફાકીઓ 
શોંચી ળકે એલી ઉંચાઈ (બોંમથી ૫૭૧ નભ.ભી.એ)એ જગ્મા 
યાખલી જઈએ. ઉયાૂંત દયેક ઓયડીની એક હદલારે નનકાર 
ભાટેની કચયા ેટી મકેૂરી શલી જઈએ.  

• જાલણીની સનુલધા ભાટે ૧૫૦૦ નભ.ભી.ની ઉંચાઈએ ડેડની 
જગલાઈ શલી જઈએ.  

 

પ્રાન 
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દીલાર 

ઓયડીનુાં ફાયણુાં 

પ્રલેળ દ્વાય 

શલા 
ઉજાવ 

વાબદુાન 

ભયઘ 

નલાળુ 
વીંક 

પયવ ઢા 



• શાથા તેભજ વરાભતી ભાટેની કડીઓ ફાક શોંચી ળકે એ ઉંચાઈએ શલી જઈએ.   
• છકયાઓ તેભજ છકયીઓના ેળાફઘય અને ળોચારમના દયલાજાઓ ય અરગ અરગ ઉંચાઈએ (બોંમથી ૧૧૦૦, ૧૩૦૦  અને ૧૫૦૦ નભ.ભી. 
ઉંચાઈએ) કડાૂં ટીંગાડલા ભાટે હકૂ શલા જ જઈએ.  

• વતત બીનાળ કે ાણીના છૂંટકાલથી થતા નકુવાનને ટાલા ભાટે દયલાજાની બોંમથી ઓછાભાૂં ઓછા ૭૫ નભ.ભી. જગા શલી જઈએ.  
• તભાભ ઉંભયના ફાકને ધ્માનભાૂં યાખીને દયલાજાના શાથા ફે અરગ અરગ ઉંચાઈએ (693 નભ.ભી. અને ૧૦૨૫ નભ.ભી.)મકૂલા જઈએ અથલા એક 
રાૂંફ શાથ મકૂી ળકામ.  

• ળોચારમની ઓયડીન દયલાજ ફને્ન તયપ ખરૂી ળકે એલ (સ્લીંગ ડય) શલ જઈએ.  

એક્ષરલેળન 

સ્ત્રત – એન ઇન્ક્લનુવલ એપ્રચ પય સ્કૂર વનેનટેળન એન્ડ શાઇજીન એજ્યકેુળન – ટેકનીકર નટ નવયીઝ – “વલબ નળક્ષા અલબમાન ” ગ્રાભીણ નલકાવ ભૂંત્રારમ, 
ાણી યુલઠા નલબાગ  

 ડડઝાઈનની ભાગબદનળિકા: ળોચારમ ઓયડી (ટઈરેટ ક્યફુીકર)  
દયલાજાની ડડઝાઈન  

ળોચારમ 
ની અંદય  
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ળોચારમ ઓયડીનુૂં ફાયણુૂં 
ળોચારમ ઓયડીનુૂં ફાયણુૂં 

ળોચારમની 
અંદય 

ળોચારમ
ની ફશાય 

હકૂ્વ અનેક 
અંતયે 

રગાડલાની 
જગલાઈ 

દયલાજાના 
શાથા  

હપનનશ્ડ ફ્રય રેલર 

એપ.એપ.એર 

ળોચારમ ની 
અંદય 

દયલાજાના 
શાથા  

હકૂ્વ અનેક 
અંતયે 

રગાડલાની 
જગલાઈ 

ફલ્ટ
/રેચ 

ફલ્ટ
/રેચ 

હપનનશ્ડ ફ્રય રેલર(એપ.એપ.એર) 
પયવથી ફાયણાૂંન ગા  



• ળાાના મખુ્મ વૂંકુરથી નલનળષ્ટ જરહયમાતલાાૂં ફાક ભાટે ળોચારમ વશરેાઈથી શોંચી ળકામ એવુૂં શવુૂં જઈએ. ઘણી લાય તેભાૂં નલનલધ અલયધ 
શમ છે, જેભ કે, વાટીની લબન્નતા, પયવફૂંધી કમાબ નલનાના નલસ્તાય, જેને કાયણે વ્શીરચેયની આલનજાલન મશુ્કેર ફને. આ અલયધને ણ દૂય કયલા 
જઈએ.  

• તભાભ ફાક ળોચારમ સધુી શોંચે એ ફાફતને સનુનનિત કયલા ભાટે કઠેયા વહશતના ઢા તેભજ દળાબવ્મા મજુફ ઢાલાી બોંમની કય (ફ્રય 
સ્કટીંગ)ની જગલાઈ કયલી જઈએ.  

• ઢાની આદળબ જગલાઈ ૧:૧૮ ની છે, ણ જગ્મા ઓછી શમ ત ૧:૧૨ યાખી ળકામ. આન અથબ એ કે જભીનથી ઓટરી (પ્રીન્ થ) ની ઉંચાઈ ૩૦૦ 
નભ.ભી. અને ઢાલની રૂંફાઈ =  ૩૦૦ x ૧૨ = ૩૬૦૦ નભ.ભી. શલી જઈએ, જે દળાબલેરી છે. ઢા ૧:૧૨ કયતાૂં લધ ુચડાણલા ન શલ જઈએ. 
નશીંતય ફાકને સ્લતૂંત્રણે વ્શીરચેય ધકેરલાભાૂં મશુ્કેરી ડળે.  

• ઢાના તીમાને રવી ન ડામ એલી (એન્ ટી સ્કીડ) ટાઈલ્વ લડે જ જડવુૂં જઈએ.  
• ઢાલાા નલસ્તાય છી ણ વભાૂંતયે કઠેયા, તેભજ બોંમતીયુૂં ણ ૩૦૦ નભ.ભી. સધુી રૂંફામેલુૂં શવુૂં જઈએ.  

એક્ષરલેળન  

સ્ત્રત – એન ઇન્ક્લનુવલ એપ્રચ પય સ્કૂર વનેનટેળન એન્ડ શાઇજીન એજ્યકેુળન – ટેકનીકર નટ નવયીઝ – “વલબ નળક્ષા 
અલબમાન ” ગ્રાભીણ નલકાવ ભૂંત્રારમ, ાણી યુલઠા નલબાગ  

 ડડઝાઈનની ભાગબદનળિકા: નલનળષ્ટ જરૂડયમાતલાાાં ફાક ભાટેની ળોચારમ ઓયડી  
નલનળષ્ટ જરૂડયમાતલાાાં ફાક ભાટેના પ્રલેળન ઢા  
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હપનનશ્ડ ફ્રય રેલર 

વાટ 
નલસ્તાય ઢા 

કઠેયાન નલસ્તતૃ બાગ નીચેન કઠેય 

ઉયન કઠેય 
કઠેયાન નલસ્તતૃ બાગ 

ળોચારમ ઓયડીનુાં ફાયણુાં 

કડલા ભાટે 
ઉબા વીમા 

રૅન્ડીંગ 



સ્ત્રત – એન ઇન્ક્લનુવલ એપ્રચ પય સ્કૂર વનેનટેળન એન્ડ શાઇજીન એજ્યકેુળન – ટેકનીકર નટ નવયીઝ 
– “વલબ નળક્ષા અલબમાન ” ગ્રાભીણ નલકાવ ભૂંત્રારમ, ાણી યુલઠા નલબાગ  

• કેટરાૂંક ફાક વ્શીરચેયન ઉમગ કયતાૂં શઈ ળકે અને કેટરાૂંક ફાક ઘડીઓન.  
• નલનળષ્ટ જરહયમાતલાાૂં ફાક ભાટે ઓછાભાૂં ઓછૂં એક ળોચારમ છકયાઓ ભાટે તેભજ એક છકયીઓ ભાટે શવુૂં જઈએ.  
• વ્શીરચેયથી શોંચી ળકામ એ ભાટે દયલાજા શા શલા જઈએ.  
• વ્શીરચેય લાયનાયાને અનકૂુ યશ ેએ મજુફ દયલાજાના શાથા ણ મગ્મ ઉંચાઈએ (૬૯૩ નભ.ભી. અને  ૧૦૨૫  નભ.ભી.) મકૂલા જઈએ.  
• નલનળષ્ટ જરહયમાતલાાૂં ફાકના ળોચારમની રઘતુ્તભ શાઈ ૧૦૦૦ નભ.ભી. શલી જઈએ.  
• નલનળષ્ટ જરહયમાતલાાૂં ફાક ભાટેની ઓયડીની અંદય લૉળ ફેનવન મકૂલાભાૂં આલે છે.  
• નલનળષ્ટ જરહયમાતલાાૂં ફાક ભાટેના ળોચારમભાૂં ાિાત્મ ડફલ્યવુી શવુૂં જઈએ. દયલાજાની શાઈ (૧૦૦૦ નભ.ભી.)ભાૂં વ્શીરચેય ભાટે જરયી જગ્મા 
અને ળોચારમની અંદયના તેભજ ફશાયના  ઢાની વાટીના તપાલતને ધ્માનભાૂં રઈને યાખલાભાૂં આલી છે.  

• વરાભતી લધાયલા ભાટે હદલારની ધાય અને ખણૂાઓને ત્રાૂંવ આલી જરયી છે.  
 

નલકલ્ ૧: વ્શીરચેય દ્વાયા શોંચવુૂં  નલકલ્ ૨: ઘડીઓના વશાયે શોંચવુૂં  

એક્ષરલેળન 

 ડડઝાઈનની ભાગબદનળિકા: નલનળષ્ટ જરૂડયમાતલાાાં ફાક ભાટેની ળોચારમ ઓયડી 
નલનળષ્ટ જરૂડયમાતલાાાં ફાક ભાટેનુાં પ્રલેળદ્વાય  
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ઓયડીનુૂં ફાયણુૂં 

ઉયના શાથા 

નીચેના શાથા 

રઓયડીનુૂં ફાયણુૂં 

દૃશ્મતા અને ફાયણુૂં ખરતાૂં 
અકસ્ભાત ટાલા ભાટે 

ઓયડીના ફાયણા ય જાી 

દૃશ્મતા 
અને ફાયણુૂં 

ખરતાૂં 
અકસ્ભાત 
ટાલા 
ભાટે 

ઓયડીના 
ફાયણા ય 

જાી ઉયના શાથા 

નીચેના શાથા 

ફાયવાખ 

ફાયવાખ 

પયવથી ફાયણાૂંન ગા 
પયવથીન ગા 

હપનનશ્ડ ફ્રય 
રેલર  

એપ.એપ.એર + 300 
ફ્રય રેલર 



• આ હડઝાઈન CWSN.લાાૂં છકયાઓ તેભજ છકયીઓ ફને્નના ળોચારમને રાગ ુડે છે.  
• ળોચારમની ઓયડી ઓછાભાૂં ઓછ ૧૫૨૫ નભ.ભી. x ૧૭૭૫ નભ.ભી.ન શલ જઈએ.  
• જગ્માને સકૂાલા દેલા ભાટે મગ્મ ભાની ફાયી મકૂામેરી શલી જઈએ.  
• આકન્સ્ભક યીતે રવી ન ડામ તેથી લધાયાના ાણીને લશી જલા દેલા ભાટે અંદયના તલમાન ઢા બોંમતીમાની ટે્ર તયપ શલ જઈએ.  
• આકૃનતભાૂં દળાબવ્મા મજુફ ન શોંચી ળકામ એ યીતે મકૂલ જઈએ.  
• વ્શીરચેયભાૂંથી ળોચારમની ફેઠક ય અને ફેઠક યથી વ્શીરચેય ય જતી લખતે કડલાભાૂં ભદદર થઈ ળકે એ ભાટે આડા અને ઉબા વીમાનુૂં સ્થાન 
(આડી રૂંફાઈ ૮૨૮ અને ૭૨૮ નભ.ભી.) દળાબવ્યુૂં છે. 

• ળોચારમની ઓયડીન દયલાજ ફને્ન તયપ ખરૂી ળકે એલ (સ્લીંગ ડય) શલ જઈએ.  

પ્રાન  વૅક્ળન 

સ્ત્રત – એન ઇન્ક્લનુવલ એપ્રચ પય સ્કૂર વનેનટેળન એન્ડ શાઇજીન એજ્યકેુળન – ટેકનીકર નટ નવયીઝ – “વલબ નળક્ષા અલબમાન ” ગ્રાભીણ 
નલકાવ ભૂંત્રારમ, ાણી યુલઠા નલબાગ  

 ડડઝાઈનની ભાગબદનળિકા: નલનળષ્ટ જરૂડયમાત ધયાલતાાં ફાક ભાટેની ળોચારમ ઓયડી 
ાશ્ચાત્મ WCલાાાં ળોચારમ  
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વ્શીરચયે 

દીલાર 

1:12 ઢા સ્તય તપાલત વભજલા ભાટે 

ઓયડીનુૂં 
ફાયણુ ૂં 

વ્શીરચયે 

દીલાર 

ઉજાનવયુૂં-2 

ઉજાનવયુૂં-1 

ઉબ કડલાન વીમ ઉબ કડલાન વીમ 

આડ કડલાન વીમ આડ 
કડલા

ન 
વીમ 

ઉબ કડલાન 
વીમ-2 

આડ કડલાન વીમ 

કભડ 

દીલાર 

કભડ 

ઉજાનવયુૂં 

ઢાલા વીમ 

ખા તયપ પયવન ઢા 

ખા તયપ 
પયવન ઢા 

બજે અટકાલલા 
ભાટેનુૂં થય 

દીલારભાૂં રગાલેર વીંક 

ન 

ઉજાનવયુૂં 

ખા 



1500.0
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450.0

600.0

800.0

200.0

955.0

350.0

450.0

• એક ેળાફાત્રની રઘતુ્તભ શાઈ ૬૦૦ નભ.ભી. શલી જઈએ, 
જેની ઊંડાઈ ૪૫૦ નભ.ભી. શમ. ફે ેળાફાત્ર લચ્ચે ગનીમતા 
યક્ષક શવુૂં જઈએ. ગનીમતા યક્ષક બોંમથી ૩૫૦ નભ.ભી. ઉંચુૂં અને 
૯૫૦ નભ.ભી. સધુીની ઉંચાઈ ય શવુૂં જઈએ.  

• ેળાફાત્રની રઘતુ્તભ ઊંડાઈ ૭૫૦ નભ.ભી. તેભજ પ્રેટપભબ ૧૦૦ 
નભ.ભી. ઉંચુૂં શવુૂં જઈએ.  

• ૪૫૦ નભ.ભી.ની ઉંડાઈ તભાભ ેળાફાત્રને રાગ ુડે છે.  
• ૧૦ લબથી નાનાૂં ફાકના ેળાફઘયની ઉંચાઈ ૪૧૦ નભ.ભી. (ફ્રળ 
લાલ્લ ૭૬૫ નભ.ભી. ઉંચાઈએ) તેભજ ૧૦ લબથી ભટાૂં ફાક ભાટે 
તે ૬૬૦ નભ.ભી. (ફ્રળ લાલ્લ ૧૦૧૫ નભ.ભી. ઉંચાઈએ) શલી જઈએ.  

• ડેડના આલયણને ેળાફઘયની હદલાર ય વભાૂંતયે ૧૫૦૦ નભ.ભી. 
સધુી નલસ્તાયવુૂં જઈએ 

• વરાભતી ભાટે હદલારની ધાય અને ખણૂાઓને ત્રાૂંવ આલી જરયી છે.  

પ્રાન  

 

ડડઝાઈનની ભાગબદનળિકા:  છકયાઓનુાં ેળાફઘય  

એક્ષરલેળન  
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ેળાફાિ ગનીમતા યિક શલા ઉજાવ 

શલા ઉજાવ 

લીજીન 
ગ 

ેળાફાિ ગનીમતા યિક ફ્રળ લાલ્લ 

ડેડ ની ઉંચાઈ  

શલા ઉજાવની ફાયી   

   ની ફાયી  ગટય 
ાઈ  



• ાણીને ઉબયાત ુૂં અટકાલલા ભાટે 
પ્રેટપભબની ધાયે ૧૦ નભ.ભી.નુૂં 
તન (ડ્ર) મકૂવુૂં જઈએ.  

• ફેનવનભાૂં ઢા અામેર શલ 
જઈએ. 

પ્રાન  

વૅક્ળન 

ડડઝાઈનની ભાગબદનળિકા:  ીલાના ાણીનુાં સ્થ  

A 

A ની ડીટેર  25 
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દીલારભાાં 
રગાલેર 
વીંક 

ડ્ર  

10mm  

 

યૅમ્
 

દીલારભાાં 
રગાલેર વીંક 

દીલારભાાં 
રગાલેર 
વીંક 



• ીલાના ાણીના નથી ઓછાભાૂં ઓછા ૩૦૦ નભ.ભી. ઉય નાચુૂં છજા વાથેનુૂં નાચુૂં મકૂવુૂં જઈએ.  
• નલનલધ લમજૂથના રક આવાનીથી શોંચી ળકે એ ભાટે નની ઉંચાઈ બોંમતલમાથી ૧૦૩૦ નભ.ભી. અને ૭૩૫ નભ.ભી. શલી 
જઈએ. નની લચ્ચે ઓછાભાૂં ઓછૂં ૬૦૦ નભ.ભી. અંતય શવુૂં જઈએ. 

• બોંમતીમાથી ૧૫૦૦ નભ.ભી.ની ઉંચાઈ સધુી ડેડ શલ જઈએ.  
• વરાભતી લધાયલા ભાટે હદલારની ધાય અને ખણૂાઓને ત્રાૂંવ આલી જરયી છે.  

એક્ષરલેળન  

ડડઝાઈનની ભાગબદનળિકા: ીલાના ાણીનુાં સ્થ  
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એપ. આય. ી ળૅડ 

લીજીન ગ 

ીલાના ાણીન ન 
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400.0
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પ્રાન  

વૅક્ળન 

ડડઝાઈનની ભાગબદનળિકા: શાથ ધલાનુાં તેભજ ડીળ વાપ કયલાનુાં સ્થ  

A 

A ની ડીટેર 

• ાણીને ઉબયાત ુૂં અટકાલલા ભાટે 
પ્રેટપભબની ધાયે ૧૦ નભ.ભી.નુૂં તન 
(ડ્ર) મકૂવુૂં જઈએ.  

• ફેનવનભાૂં ઢા અામેર શલ 
જઈએ. 

• નલનળષ્ટ જરહયમાતલાાૂં ફાક ભાટે 
રવી ન ડામ એલી વાટીલાા 
ઢાની જગલાઈ કયલી જઈએ.  
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દીલાર
ભાૂં 
રગાલેર 
વીંક 

વાબદુાન 

ન 

હકૂ 

વાબદુાન 

હકૂ 

દીલારભાૂં 
રગાલેર 

વીંક 

વાબદુાન 

ન 

દીલારભાૂં 
રગાલેર 

વીંક 

ન 

વાબદુાન 



 શાથ ધલાના સ્થની ઉય ઓછાભાૂં ઓછૂં 300 નભ.ભી. નુૂં નાચુૂં મકૂવુૂં જઈએ.  
 નલનલધ લમજૂથના રક આવાનીથી શોંચી ળકે એ ભાટે નની ઉંચાઈ બોંમતલમાથી ૮૮૦નભ.ભી. અને ૬૧૫ નભ.ભી. શલી જઈએ. નની લચ્ચે 

ઓછાભાૂં ઓછૂં ૬૦૦ નભ.ભી. અંતય શવુૂં જઈએ. 
 બોંમતીમાથી ૧૫૦૦ નભ.ભી.ની ઉંચાઈ સધુી ડેડ શલ જઈએ.  
 દવ લબથી નાનાૂં ફાક ભાટે ફેનવનની ઉંચાઈ ૪૫૦ નભ.ભી. અને દવ લબથી ભટાૂં ફાક ભાટે ૭૨૦ નભ.ભી. શલી જઈએ.  
 પ્રેટપભબની ઉંચાઈ બોંમતીમેથી ૧૫૦ નભ.ભી. શલી જઈએ અને પ્રેટપભબની પયતે ્થય જડેરા (ેલીંગ) શલા જઈએ.   
 વરાભતી લધાયલા ભાટે હદલારની ધાય અને ખણૂાઓને ત્રાૂંવ આલી જરયી છે.. 

ડડઝાઈનની ભાગબદનળિકા: શાથ ધલાનુાં તેભજ ડીળ વાપ કયલાનુાં સ્થ  

એક્ષરલેળન  
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લીજીન ગ 

180.0

400.0

800.3

700.0

475.0 500.0

150.0

1350.0

300.0 600.0

Dado

લીજીન ગ 

એપ. આય. ી ળેડ 

ડેડ ની 
ઉંચાઈ 

વાબદુાન 

ન 
હકૂ 

વાબદુાન 
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નનણબમકતાબઓની વાંલેદનળીરતા કેલલા અંગે ડપલ્ભ  

વૂંલેદનળીર ફનીએ 

ફાક ની ઉંચાઈ પ્રભાણે 
ળોચારમ ફનાલીએ  

આ અને ફીજી હપલ્મ્વ તભે અફબન ભેનેજભેંટ વેંટય ની લેફવાઇટ www.umcasia.org ય જઈ ળક છ   

http://www.umcasia.org/
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લધ ુભાડશતી ભાટે: 
અફબન ભેનેજભેંટ વેંટય, A-૨૦૨ જી.વી.ી., ભેભનગય પામય સ્ટેળન ની વાભે,  

નલજમ ચાય યસ્તા ાવે, નલયાંગયૂા, અભદાલાદ  

ટેક્ષરપેક્વ : ૯૧ ૭૯ ૨૬૪૦૦૩૦૭/૦૬ 

www.umcasia.org; info@umasia.org  
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