सर्वांसवठी स्मवर्ट ससर्ीज: प्रवधवन्यवची
आयसीर्ी प्रर्ेशक्षमतव मवनिे लवगू

िरण्यवसवठी मवगटदशटि

प्रवशक्षमता माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञान (आयसीटी) मानक स्माटट

ससटीजसाठी अधिक समावशक दृष्टटकोन डिझाइन करण्यात मित्तत्तवाची

असतात. ि मार्टदशटक तीन मित्तत्तवाच्या मानकांची सच
ू ी परु ववत जी

आयसीटी प्रवशक्षमता ननकषांची व्याख्या करतात आणि क्रमाक्रमान

सर्वांसवठी स्मवर्ट ससर्ीज
र्ूलकिर्

यव र्ूलकिर्मध्ये जगभरवतील स्मवर्ट ससर्ीजनव मदत

िरण्यवसवठी संसवधने समववर्ष्र् आहे त ज्यवमध्ये अपंगत्र्
असलेल्यव व्यकतींसवठी आणि र्द्ध
ृ व्यकतींसवठी आयसीर्ी

प्रर्ेशक्षमतव आणि डिजजर्ल समवर्ेशवर्र लक्ष िेंद्रित िरण्यवचव
समवर्ेश आहे .

करण्याच्या पररिामकारक कृतींची तपाससूची सादर करतात ज्यामुळ

नत त्तयांच्या शिराला या मानकांची जािीव असल्याची खात्री क

शकतात आणि

त्तयांचा पररिामकारकररत्तया वापर क
शकतात.

सर्वांसवठी स्मवर्ट ससर्ीज: आयसीर्ी पयांत

प्रर्ेशक्षमतव

प्रवप्तीचे

स्र्ीिवरण्यवसवठी मवगटदशटि

धोरि

जर्भरातील स्माटट ससटीज अपंर्त्तव असलल्या व्यक्ती आणि व ृ

व्यक्तींच िक्क पुढ नण्यासाठी व त्तयांच्या डिष्जटल समावशासाठी,

हे र्ूलकिर्, िवयटक्रम व्यर्स्थवपि, धोरििते, मुख्य मवद्रहती अधधिवरी

आयसीटी सि त्तयांच्या खरदीच्या लक्षिीय सामर्थयाटचा वापर करण्यासाठी

तज्ञ, स्मवर्ट ससर्ीजचे तंत्रज्ञवन पुरर्ठवदवर, वर्िसि ज्यवंनी स्मवर्ट ससर्ी

स्वीकारण्यात मदत करत ज्यामध्य अपंर्त्तव असलल्या व्यक्तींना

(CIO), आयर्ी व्यवर्सवययि, अभ्यवसि, प्रवप्ती अधधिवरी, प्रर्ेशक्षमतव
अॅप्स आणि उपवययोजनव डिझवइन िेल्यव आणि अपंगत्र् संस्थव र्
अधधर्कते यवंसद्रहत स्मवर्ट ससर्ीजशी संबंधधत वर्वर्ध संस्थव आणि
भूसमिवंनव सवहवय्य िरते.

अद्ववतीय ष्स्ितीत आित. ि मार्टदशटक शिरांना एक िोरि

आणि व ृ व्यक्तींना कोित्तयािी आयसीटी खरदींपयंत प्रवश क न दि

आवश्यक असत. ि मार्टदशटक एक मॉिल प्राप्ती िोरि दशटववत आणि

त स्वीकारण्यासाठी क्रमाक्रमान करण्याची पररिामकारक तपाससूची

पुरववत.

सर्वांसवठी स्मवर्ट ससर्ीज: शहरवंमधील डिजजर्ल

समवर्ेशितेच्यव अधधि मजबूत बवंधधलिीसवठी
िेसवर्षयी संर्वद सवधिे

अधिक समावशक स्माटट ससटीज बनववण्यातील सवाटत मोठ्या आव्िानांपकी

एक म्ििज अपंर्त्तव आणि आयसीटी प्रवशक्षमता याववषयी जािीव वाढववि.

शिराच्या डिष्जटल सवांमध्य आयसीटी प्रवशक्षमता लार्ू करण्याच फायद

पररिामकारकररत्तया पोिोचववण्यात मदत करण्यासाठी ि सािन डिझाइन कल

आि. त व्यवसाय, मानवी िक्क आणि अपंर्त्तव असलल्या व्यक्तींच्या

डिष्जटल समावशाच्या अधिक मजबत
ू बांिीलकीसाठी तांत्रत्रक यष्ु क्तवाद

पुरववत आणि ववववि प्रकारच्या भार्िारकांसि स्माटट ससटी ि एक प्रवशयोग्य

शिर दखील असायलाच िव िी कल्पना समाजात जववण्यात मदत

िोण्यासाठी त वापरता यऊ शकत.

सर्ट संसवधनवंसवठी स्मवर्ट ससर्ीज
www.smartcities4all.org
यि भट दऊन अनतररक्त सािन िाऊनलोि करा.
संपकट:
info@smartcities4all.org

सर्वांसवठी स्मवर्ट ससर्ीज: उपवययोजनवंच्यव िेर्वबेस
(अल्फव आर्त्ृ ती)

ज्या स्माटट ससटीज त्तयांच कायटक्रम आणि उपाययोजनांमध्य आयसीटी

प्रवशक्षमता लार्ू करतात त्तयांचा अपंर्त्तव असलल्या व्यक्ती, व ृ व्यक्ती

आणि एकंदर लोकसंख्यसाठी प्रचंि फायद िोऊ शकतात. मित्तत्तवाच्या

भार्ांमिील नार्ररकांवर, स्वतंत्रपि जर्ि, सावटजननक सुरक्षक्षतता, वाितूक,

रोजर्ार आणि ऑनलाइन सावटजननक सवा इ. सारख सकारात्तमक पररिाम

करण्यासाठी ववद्यमान उत्तपादन आणि उपाययोजना स्माटट ससटीजद्वार

अंमलात आिल्या जाऊ शकतात ि दशटववण्यासाठी ि सािन डिझाइन कल

आि. िा िटाबस अल्फा आवत्तृ तीमध्य सु िोत आि ज्यामध्य आशयाब लचा

परु ावा, चाचिीसाठी पिदशटक, सध्या िटाबसमध्य असलल्या 350 िून अधिक

उपाययोजनांची उदािरि आणि आम्िी बीटा आवत्तृ तीच्या हदशन जात असताना
िटाबस वाढत रािण्यासाठी कृती करण्यास प्रोत्तसािन यांचा समावश आि.

