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તટિકરણ: 
આ તાલીમ મોડ્યુલ એનડીએમએ (NDMA) દ્વારા બનાવવામાાં આવેલ અાંગ્રજેી મોડ્યુલનુાં ગજુરાતી કરણ છે, 

જમેાાં ગજુરાત રાજ્યને અનુરૂપ મહદ અાંિે સુધારા કરવામાાં આવેલ છે.આ દસ્તાવજેની શબન નફાકારક ધોરણ ે

મુક્ત સમીક્ષા, પનુ:ઉત્પાદન અથવા ભાષાાંતર, અાંિત: અથવા સાંપણૂણપણે, માનવતાવાદી, સામાશજક શહત અન ે

પયાણવરણીય સુખાકારી માટે કરી િકાિે. અમ ેવાસ્તશવક તાલીમ પશરશસ્થશતઓમાાં તેના અમલીકરણ અથવા 
ઉપયોગ માટેની માશહતી અને સચૂનો પૂરા પાડવા માટે સ્વાગત કરીએ છીએ. 
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પરૂ, ધરતીકંપ, વાવાઝોડ  ંજેવા ક દરતી સકંટો નબળી ઈમારતોને ન કસાન પહોંચાડી શકે છે, તેનાથી જાન 
માલન ે ન કશાન થઇ શકે. જો મકાનના પાયા, દદવાલો, ખ લ્લી જગ્યાઓ અને છાપરા જેવા વવવવધ 
પદરબળોન  ંવનમાાણ ઈમારતની સદંહતા (Building Codes)ને અન રૂપ કરવામા ંઆવ્  ંન હોય તો તેને ન કસાન 
પહોંચી શકે છે. ઘણી વખત ન કસાનીની માત્રા એટલી તીવ્ર હોય છે કે તેનાથી માળખ  ંધ્વસ્ત થઈ જઈ 
શકે છે અને માનવ જીવન ગ માવવાનો ભય રહ ેછે. કોઈ ક દરતી ઘટના પછી ખ લ્લા પડી ગયેલા પાયા, 
નબળી થઈ ગયેલી દદવાલો, છૂટા પડી ગયેલા અને ધ્વસ્ત થયેલા ખણૂા, બારી-બારણાઓની આસપાસ 
વતરાડો, તટૂી પડલેી વતરછી દદવાલો, વનષ્ફળ ગયેલા સ્તભં અને મોભ, છૂટા પડી ગયેલા ભારોદટયા અને 
વળીઓ, ઉછળી પડલેા છાપરાના પતરા વગેરે જેવી ક્ષવતઓ સજાાઈ શકે છે. જો આવા ન કસાનથી જીવન  ં
સકંટ અન ે તે મોટા પ્રમાણમા ંઆવથિક ન કસાનનો  સામનો કરવો પડ ે છે, જેમા ં ગરીબ અન ે વચંચત 
પદરવારોને  હમંેશા સૌથી વધ  પ્રમાણમા ંઅસર થતી હોય છે. 
 

ક દરતી સકંટોમા ંઈમારતોને ન કસાન થવા માટેના મ ખ્ય કારણોમાનં   ંએક સલામત બાધંકામના ધોરણોન  ં
પાલન ન કરવ  ં તે પણ છે. ભારતમા ંગ્રામીણ રહણેાકંો વયાપકપણ ે ચબન-ઈજનેરી અને કદડયાઓ દ્વારા 
બાધંવામા ંઆવતા હોય છે. કદડયાઓ બાધંકામ ઉપરાતં દડઝાઈન, રૂપરેખા, ઈજનેરી સદહતની વયાપક 
સેવાઓ પ રી પાડતા હોય છે. તેથી, અહીં તે ખબૂ જ મહત્વ ધરાવે છે કે કદડયાઓ સકંટ પ્રવતરોધક 
બાધંકામના વસદ્ાતંોની સારી સમજ ધરાવતા હોય અને તેઓ યોગ્ય પદ્વતઓ સાથેની ક શળતા ધરાવતા 
હોય તે ખબૂ જરૂરી છે. 
 

કૌશલ્ય વધાન અને ઉદ્યોગસાહવસક્તા મતં્રાલય (ભારત સરકાર) દ્વારા પ્રધાન મતં્રી કૌશલ્ય વવકાસ યોજના 
અંતગાત કદડયાની તાલીમનો કાયાક્રમ યોજી રહ્  ં છે. કન્સ્ટસ્રક્શન સ્કીલ્સ ડવેલપમેન્સ્ટટ કાઉન્ન્સ્ટસલ ઓફ 
ઈન્ન્સ્ટડયાએ બારબેન્સ્ટડસા, ઈલેન્ક્રશીયનો, વમસ્ત્રીઓ, સહાયકો અને અધા-ક શળ કદડયાઓ, સામાન્સ્ટય કદડયાઓ 
અને કોંદક્રટ માટેના કદડયાઓ તેમજ અન્સ્ટય વવવશષ્ટ કામગીરીઓ માટે તાલીમનો અભ્યાસક્રમ અને કાયાક્રમ 
તૈયાર કયો છે. પદંડત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કૌશલ્ય યોજના હઠેળ ગ્રામીણ વવકાસ મતં્રાલય 
વમસ્ત્રીઓ, કદડયાઓ તેમજ બારબેન્સ્ટડસા માટેના તાલીમના કાયાક્રમો પણ લાવી રહ્  ંછે. નેશનલ ડીઝાસ્ટ 
મેનેજમેન્સ્ટટ ઓથોરીટી દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલા તાલીમના આ અભ્યાસક્રમ અને કાયાક્રમને ગ જરાત 
ઇન્સ્ટસ્ટીટય ટ ઓફ ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્સ્ટટ હાલના કરવામા ંઆવતા કદડયાના તાલીમ કાયાક્રમો (દરેક સ્તરે)ને 
ખાસ કરીને ગ્રામીણ રહણેાકંોની ઈમારતોમા ંસકંટ પ્રવતરોધી લાક્ષચણક્તાઓને સાકંળી લેવાની ક શળતાને 
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વધ  વયાપક બનાવવા તૈયાર કરવામા ંમદદરૂપ થશે. કદડયાઓના કૌશલ્ય વધાનમા ંસકંળાયેલી અન્સ્ટય 
કોઈ સસં્થા તેમના કાયાક્રમમા ંઆ તાલીમને અપનાવી અને ઉમેરો કરી શકે છે. 
 

આ તાલીમ કાયાક્રમ સેન્સ્ટડાઈ ફે્રમવકાની પ્રાયોદરટી (અગ્રતા) ૪ સકંટના જોખમમા ંઘટાડો લાવવાના ધોરણોન ે
સયંોજીત કરીને ચબલ્ડ બેક બેટર સાથેની સકંટની તૈયારીને મજબતૂી બક્ષવા પર કેન્ન્સ્ટિત છે. આદરણીય 
વડાપ્રધાન દ્વારા એએમસીડીઆરઆર ૨૦૧૬મા ંસચૂવવામા ંઆવેલા ૧૦-મ દ્દાના એજન્સ્ટડા, ખાસ કરીને 
આઠમા મ દ્દાન  ંપણ વનવારણ લાવે છે. તેમના શબ્દોમા ંસકંટના સકંટના વયવસ્થાપન માટેની સ્થાવનક 
સક્ષમતા સાધવા માટેના આવા પ્રયાસો સકંટમા ં ઘટાડો કરે છે અને સ્થાવનક વવકાસ અને ટકાઉક્ષમ 
આજીવવકાઓ માટેની તકોન  ંસર્જન કરે છે. સકંટના જોખમમા ંઘટાડાન  ંપ્રાદેવશકીકરણ એ બાબતની પણ 
ખાતરી આપશે કે આપણે મોટા ભાગની પરંપરાગત શે્રષ્ઠ પ્રણાલીઓ તેમજ સ્વદેશી જ્ઞાનની રચના કરીએ 
છીએ. 
 

આ તાલીમને વતામાનના કદડયાના તાલીમ કાયાક્રમમા ંવધારાના છ-દદવસીય (૪૮ કલાક)ના કાયાક્રમ 
તરીકે દડઝાઈન કરવામા ંઆવી છે. તેના વવવવધ વશક્ષણ સત્રો દ્વારા આપવામા ંઆવતી તાલીમમા ંરહણેાકંની 
બાધંકામની શૈલી, સકંટન  ંઉદભવવ  ંઅને તેની અસરો, સકંટ પ્રવતરોધી બાધંકામના વસદ્ાતંો, સ્થળ અને 
માટીની ન્સ્થવતન  ંમહત્વ, પાયા માટે સલામતીની વવશેષ લાક્ષચણક્તાઓ, પ્લલન્સ્ટથ, દદવાલો, અને છાપરા 
વગેરે બાબતોને આવરી લવેામા ંઆવયા છે. તાલીમની પદ્વતઓમા ંવથયરીને લગતા સત્રો ઉપરાતં હાથ 
ધરવામા ંઆવતી વયવહારૂ પ્રણાલીનો સમાવેશ કરવામા ંઆવયો છે. આ એક સવાસામાન્સ્ટય મોડય લ છે અને 
તેને સ્થાવનક તથા પ્રાદેવશક બાધંકામની શૈલીઓમા ં અપનાવી શકાય છે. એવી અપેક્ષા છે કે 
પીએમકેવીવાય, ડીડી્ -જીકેવાય, પીએમએવાય અને આવા પ્રકારની અન્સ્ટય કોઈ યોજનાઓ હઠેળ હાલમા ં
ચાલી રહલેા તાલીમના કાયાક્રમોમા ંસકંટ પ્રવતરોધક રહણેાકં તેમજ ક દરતી સકંટોના કારણે ઓછામા ંઓછા 
ન કસાન અને હાવન માટે સ્થાવનક સ્તરે સક્ષમતા તૈયાર કરવા માટે આ મોડય લને અપનાવવામા ંઆવશે. 
 

           

      

   

          પી.કે.તનજેા  

માર્ચ, 2021               િાયરકે્ટર જનરલ 
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૧. પડરચય 

તાલીમનો ઉદે્દશ 

તાલીમના આ અભ્યાસક્રમનો ઉદે્દશ વથયરીદટકલ તથા પ્રેન્ક્ટકલ સત્રો દ્વારા કદડયાઓને સકંટ પ્રવતરોધક 
બાધંકામની તકનીકોને અમલમા ંમકૂવાની દક્રયાને મજબતૂી અને લાક્ષચણક્તા લાવવાનો છે. આ તાલીમ 
તેમનામા ંસકંટ પ્રવતરોધક બાધંકામના મહત્વના વસદ્ાતંો વવશે જાગરૂક્તા જ નહીં લાવે, પરંત   તે ગ જરાતના 
અલગ-અલગ જીલ્લાઓમા ંલોકો ઉપયોગમા ંલે છે તવેી ગ્રામીણ મકાન બાધંકામની તકનીકની યોગ્ય 
અને સબંવંધત વવગતોમા ંઅમ ક વયવહારૂ ક શળતા પણ પ્રદાન કરશે. 
આ તાલીમનો હતે ુ કડડ્યાઓને ણબન-ઈજનેરી મકાનો (બે મજલા સધુીના)ના બાધંકામ પર માર્ાદશાન 
આપવાનો છે અને તેમા ંરીઈન્ફોસ્ડ્ા કોન્ક્ન્ક્રટ (આરસી) માળખા અથવા બહ-ુમાળી ઈમારતો સાથેના ઈજનેરી 
ઈમારતોના બાધંકામને આવરી લેવામા ંઆવ્ુ ંનથી. 
 

તાલીમની પદ્તતઓ 

તાલીમના આ મોડય લની પદરકલ્પના ૬ દદવસમા ં ૪૮ કલાકમા ં વયાલત સમયગાળાની છે. તાલીમનો 
પ્રત્યેક દદવસ એવા પ્રકારે દડઝાઈન કરવામા ંઆવયો છે કે કદડયાઓની હાથવગી તાલીમ માટે પ રતો સમય 
મળી રહ.ે વગાખડંના સત્રોન  ંઆયોજન ચચાા-વવચારણા, ઓદડયો વવઝય ઓલ પે્રઝન્સ્ટટેશન્સ્ટસ, મોડલો વગેરે 
સાથેની સહભાગી પદ્વતઓના ઉપયોગથી કરવામા ંઆવ્  ંછે. આ સત્રોમા ંતાલીમાથીઓ માટે તેમના મ દ્દા, 
સવાલ અને બાબતોની ચચાા કરવા માટે પ રતો સમય અને અવકાશ પ્રદાન કરવામા ં આવયો છે. 
બાધંકામના પ્રેન્ક્ટકલ સત્રો બાધંકામની કામગીરીમા ં ઉપયોગમા ં લેવામા ં આવતી સકંટ પ્રવતરોધક 
લાક્ષચણક્તાઓ અને વવગતોના હાથવગા અન ભવની પ્રાપ્લત માટે રચવામા ંઆવયા છે. 
તાલીમ આપનાર વયન્ક્તઓ દ્વારા વધ મા ંવધ  ૨૫ કદડયાઓને એક જ સમયે તાલીમ આપવામા ંઆવશે. 
 

તાલીમના સત્રો 
૧૮ સત્રો ધરાવતી આ તાલીમમા ંવથયરીના ૧૨ વગાખડં અન ેપ્રેન્ક્ટકલના ૬ સત્રોનો સમાવેશ કરવામા ં
આવયો છે. આ સત્રો છ દદવસના સમયગાળામા ં૪૮ કલાક જારી રહવેાના છે, આ ૬ દદવસના ૪૮ કલાકમા ં
૧૯ કલાક વગાખડંમા,ં ૨૫ કલાક સ્થળ પર અને સચંક્ષલત પ નરાવતાનના ચાર કલાક ઉપરાતં પરીક્ષા પણ 
લેવામા ંઆવશે. આ સત્રોને ૧થી ૧૮ના અન ક્રમમા ંનામ આપવામા ંઆવયા છે અન ેતેની આગળના અક્ષર 
તે સત્રનો પ્રકાર સચૂવે છે, જેમ કે સી એટલેકે વગાખડંનો સત્ર અને પી એટલેકે દક્રયાત્મક પ્રયોગની 
કવાયતો. (Practical Training) 
 

સી૧ સત્ર પદરચયસચૂક વગાખડંન  ંસત્ર છે, તેમા ંતાલીમાથીઓ એકમેક સાથે અને રેઈનર સાથે વાતાાલાપ 
કરવાની શરૂઆત કરશે. આ સત્રમા ં તાલીમના આ કાયાક્રમ થકી તેમની અપેક્ષાઓન ે વવગતવાર 
વણાવવામા ંઆવશે. તાલીમાથીઓને મકાન માચલકની પસદંગીઓના પ્રભાવમા ંકારીગરની ભવૂમકા અને 
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ખાસ કરીને સ્વ-વનવમિત મકાનો સદંભ ેસકંટ પ્રવતરોધક્તાને પ્રોત્સાહન અંગેની ચચાા કરવા માટે પ્રોત્સાદહત 
કરવામા ંઆવશે. 
 

સત્ર સી૨મા ંતાલીમાથીઓને રાજ્યમા ંબાધંકામ કરવામા ંઆવતી વવવવધ ઈમારતના પ્રકારોનો પદરચય 
આપવામા ંઆવશે. તે તાલીમાથીઓના પ્રાદેવશક સદંભા પર કેન્ન્સ્ટિત હોય છે. તેનાથી ઈમારતના પ્રકાર અને 
જે તે પ્રદેશમા ંબાધંકામના કૌશલ્ય ઉપરાતં ઉપલબ્ધ સામગ્રી વચ્ચેના જોડાણો સ્થાવપત કરવામા ંઆવશે. 
આ સત્રમા ંસકંળાયેલા આવા પ્રકારોમા ંકારીગરોની ભવૂમકાના મહાત્્ય પર ચચાા કરવા સ ધી લઈ જવાશે. 
 

સત્ર સી૩મા ંઅલગઅલગ પ્રકારના ંક દરતી સકંટો અને સ્થાવનક રીતે અન ભવવામા ંઆવતા સકંટો, તેની 
તીવ્રતા, આવવૃિ અને તેની ઈમારતો પરની અસર અંગ ેચચાા કરવામા ંઆવે છે. અલગ અલગ મ દ્દાઓ 
હઠેળ ક દરતી સકંટોમા ંધરતીકંપ, પરૂ, વાવાઝોડ ,ં સ નામી અને ભસૂ્ખલનને આવરી લેવામા ંઆવતા હોય 
છે. કોઈ ચોક્કસ પ્રદેશને અસર પહોંચાડી શકે તેવા ંઅન્સ્ટય સ્થાવનક સકંટોનો સામ ેન્સ્થવતસ્થાપક્તા લાવવામા ં
આવે છે. આ સત્ર જેમા ંરાજ્ય અલગઅલગ સકંટોના વવસ્તારોમા ંવહેંચાયેલો છે અને કોઈ ચોક્કસ સકંટોન ે
કારણે કોઈ ચોક્કસ વવસ્તારને પહોંચનારી ખાસ અસરની હતે  લક્ષી સમજ આપે છે. કોઈ ચોક્કસ વવસ્તારને 
અસર પહોંચાડતી અનેકવવધ સકંટો પરના સત્રમા ંચોક્કસ ચચાા શરૂ કરવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં, 
ઉપરોક્ત સકંટોની ઈમારતો પર થતી અસર પર ચચાા કરવામા ંઆવે છે. જ્યા ંસ ધી ઈમારતો ગ ર ત્વાકષાણ 
બળને આવધન હોય, તો તે લબંવત ભારણોનો પ્રવતરોધ કરતા હોય છે. પરંત   મોટા ભાગના ંક દરતી સકંટો 
એવા બળથી પે્રદરત હોય છે કે જે સમસ્તર હોય છે, તેના માટે પણ ઈમારતોની દડઝાઈન કરવાની જરૂર 
રહતેી હોય છે. પ્રત્યેક ક દરતી સકંટો, તેની પ્રકૃવતમા ંઆવા વધારાના બળ ઉદભવતા હોય છે અને તેની 
ઈમારતો પરની અસર પર ચચાા કરવામા ંઆવે છે. 
 

સત્ર પી૪ એક દક્રયાત્મક પ્રયોગન  ંસત્ર છે તેનો ઉદે્દશ બાધંકામમા ંસારી ગ ણવિાની સામગ્રી અને કારીગરીન  ં
મહત્વ સમજાવવાનો છે. તાલીમાથીઓ દ્વારા બાધંકામના મળૂ તત્વો પરની તેમની સમજ વવશે જાણકારી 
માટે સરળ ચરણો, વનયમો અને તકનીકન  ંપ્રદશાન કરવામા ંઆવે તે અપેચક્ષત હોય છે. આ સત્ર પ્રવશક્ષકોને 
તાલીમાથીઓની ક શળતાન  ંસ્તર જાણવામા ંસહાયક બનશે, જેથી કરીને ભવવષ્યની સચૂનાઓની ગોઠવણ 
કરી શકાય. 
 

સત્ર સી૫ એ એક વગાખડંન  ંસત્ર છે, તેમા ંસકંટ પ્રવતરોધક બાધંકામના વસદ્ાતંો પર ધ્યાન કેન્ન્સ્ટિત કરવામા ં
આવે છે. જેમા ંએ વવવવધ સકંટો પર ચચાા કરવામા ંઆવે છે કે જે ન કસાનની પ્રેરક હોય, આ સત્રમા ંએવી 
લાક્ષચણક્તાઓની ઓળખ કરવામા ંઆવે છે કે જે આવા બળ દરવમયાન ઈમારતને ટકાવી રાખવામા ં
સહાયક બની રહ.ે આ સત્રમા ંસરળ અને હમેંશા રોજ-બરોજના જીવતં ઉદાહરણોની સાથે સ્થાપત્યના 
પ્રાથવમક વસદ્ાતંો પર ચચાા કરવામા ંઆવે છે. 
 

સત્ર સી૬મા ંમકાનના કદ અને આકાર તેમજ સકંટોને કારણે થયેલા ન કસાન પર ચચાા કરવામા ંઆવે છે. 
તેમા ંઈમારત અને તેના ઘટકોના કદ, આકાર, ધોરણ અને પ્રમાણ તેમજ તેના ઘટકો કે જે તે ઈમારતને 
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સકંટો દરવમયાન ન કસાનની સભંવવતતા છે કે નહીં તેને સ વનવિત કરવામા ંમહત્વની ભવૂમકા વનભાવતા 
હોય તેના પર ચચાા કરવામા ંઆવે છે. 
 

સત્ર સી૭ એ એક વગાખડંન  ંસત્ર છે, તેમા ંઈમારતના સ્થળ અને તે મકાનના સકંટ પ્રવતરોધક્તા પર 
અલગ અલગ પ્રકારની માટી કેવી અસર પહોંચાડ ે તેના પર ચચાા કરવામા ંઆવે છે. માટીનો ચોક્કસ 
પ્રકાર, જેમ કે મકાન કાળી માટી પર છે કે રેતાળ માટી પર, આ ઉપરાતં આ સત્રમા ંપીઘલન જેવી અમ ક 
વવવશષ્ટ ઘટનાઓ પર ચચાા કરવામા ંઆવે છે. 
 

સત્ર સી૮મા ંચોક્કસ પદરન્સ્થવતઓ માટે પાયા અને પ્લલન્સ્ટથના યોગ્ય પ્રકારની પસદંગીના મહત્વ પર ચચાા 
કરવામા ંઆવે છે, તે કદાચચત સકંટના પ્રવતરોધનમા ંસહાયક બની શકે છે. આ સત્રમા ંડ ગંરાળ પ્રદેશ અને 
ભસૂ્ખલનની સભંાવના ધરાવતા વવસ્તારો માટેના પાયાના ચોક્કસ કેસોની ચચાા કરવામા ંઆવે છે. 
 

સત્ર પી૯ બાધંકામની કવાયતોમા ંઅગાઉના વગાખડંના સત્રોમા ંપ્રાલત કરેલા વથયરીના જ્ઞાનને લાગ  
કરવાન  ંસચૂક છે. અહીં તાલીમાથીઓ જૂથમા ંરહીને સકંટ પ્રવતરોધક લાક્ષચણક્તાઓની સાથે સાકંળી લઈન ે
પાયાના બાધંકામની કામગીરી કરે છે. આ કવાયતોમા ંપસદં કરવામા ંઆવેલા પાયાની પસદંગી સ્થાવનક 
ધોરણે આવડતના પ્રકારમાથંી પસદં કરવામા ં આવશે. ઉપરાતં, તાલીમાથીઓને રીઈન્સ્ટફોસ્ડા કોન્ન્સ્ટક્રટ 
(આરસી) ફૂદટિંગ્સ અને સમસ્તરીય બેન્સ્ટ્સની વવગતોન  ંપ્રાથવમક જ્ઞાન આપવામા ંઆવશે. 
 

સત્ર સી૧૦ એ એક વગાખડંન  ંસત્ર છે, તેમા ંદદવાલોમા ંસકંટ પ્રવતરોધક લાક્ષચણક્તાઓ પર ધ્યાન કેન્ન્સ્ટિત 
કરવામા ંઆવે છે. આ સત્રમા ંબે ચરણો, જેવા કે વસદ્ાતંોમા ંઅને બાધંકામની વવગતોમા ંસકંટ પ્રવતરોધક્તા 
પર ચચાા કરવામા ંઆવે છે. તેમા ંવધ  સારી સકંટ પ્રવતરોધક્તા માટે દરવાજા અને બારીઓ જેવી ખ લ્લી 
જગ્યાઓ માટેના ધોરણોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે. 
 

સત્ર પી૧૧ સકંટ પ્રવતરોધક લાક્ષચણક્તાઓ સાથ ેસકંળાયેલી દદવાલોના અલગઅલગ પ્રકારના બાધંકામ 
દ્વારા દક્રયાત્મક પ્રયોગન  ંસત્ર છે. દદવાલોના આવા પ્રકારોની પસદંગી બાધંકામની સામગ્રી અને જે તે 
વવસ્તારને અન રૂપ તકનીક પર આધાદરત રહશેે. આવા બાધંકામમા ંબધંનો, ખણૂાઓ અને જોડાણો, ખ લ્લી 
જગ્યાઓ વગેરે જેવી જરૂરી વવગતો સાકંળવામા ંઆવતી હોય છે. 
 

સત્ર સી૧૨મા ં તાલીમાથીઓન ે છતમા ં સકંટ પ્રવતરોધક્તાના ખ્યાલનો પદરચય આપવામા ં આવ ે છે. 
અલગઅલગ છાપરાના પ્રકારોમા ં તેના આકાર અને ઉપયોગમા ં લવેામા ં આવતી સામગ્રીને આધારે 
છાપરાન  ંબાધંકામ અને સકંટ પ્રવતરોધી લાક્ષચણક્તાઓ પર ચચાા કરવામા ંઆવે છે. ઢોળાવવાળા અન ે
સમતળ આરસી છાપરાઓ એમ બનેંય માટેના વસદ્ાતંો અને બાધંકામની વવગતો પર ચચાા કરવામા ંઆવે 
છે. 
 

સત્ર પી૧૩ એક દક્રયાત્મક પ્રયોગન  ંસત્ર છે, તે છાપરાના બાધંકામમા ંસકંટ પ્રવતરોધક લાક્ષચણક્તાઓન ે
સાકંળવા પર કેન્ન્સ્ટિત છે. કદડયાઓ લાકડાની છતોના દકસ્સામા ંછાપરાના બાધંકામ કરે તે જરૂરી હોઈ શકે 
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નહીં, પરંત   જો તે આરસીન  ંછાપરૂ ંહોય તો તેઓ વધ  સદક્રયપણે ભાગ લઈ શકે તેવી પદરકલ્પના કરવામા ં
આવે છે. આ સત્રમા ંઅનેક પ્રદેશોમા ંપ્રચચલત હોઈ શકે એવા પાટીયા અને મોભના છાપરાની ચચાા 
કરવામા ંઆવે છે. 
 

સત્ર પી૧૪ એ એક સ્થળ મ લાકાતન  ં સત્ર છે, જેમા ંતાલીમાથીઓને અગાઉથી ઓળખવામા ંઆવેલા, 
અગાઉથી અન્સ્તત્વ ધરાવતા મકાન અને તેમના તાલીમ સ્થળની વનકટમા ંઆવેલા બાધંકામના સ્થળ પર 
લઈ જવામા ંઆવે છે. તાલીમાથીઓ તે મકાનને સ રચક્ષત બનાવવા માટે વતામાન પદરન્સ્થવતમા ંતેની જ 
સાથે સકંળાઈ ચકેૂલા અથવા સાકંળવામા ંઆવનાર હોય એવી સકંટ પ્રવતરોધક લાક્ષચણક્તાઓન  ંઅવલોકન 
કરશે. આ ઉપરાતં, આ મ લાકાત દરવમયાન સામગ્રીનો પ રવઠો પ રો પાડનાર સાથે મ લાકાત કરવામા ં
આવશે અને બાધંકામમા ંવાપરવામા ંઆવતી અલગ-અલગ પ્રકારની સામગ્રીની ગ ણવિાઓની ઓળખ 
કરાવવામા ંઆવશે. 
 

સત્ર સી૧૫, એક વગાખડંન  ંએવ  ંઆ સત્ર તાલીમાથીઓને મકાનના અન્સ્ટય વવવવધ પદરબળો કે જ્યા ંસકંટ 
પ્રવતરોધક લાક્ષચણક્તાઓન ે સાકંળી લેવાની જરૂદરયાત હોય તેનાથી અવગત કરવામા ંઆવે છે. આ 
પદરબળોમા ંપગવથયા, અગાશી કે ધાબાની પાળીઓ, ઝરૂખા, છજા, વરંડા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. અહીં 
ભાગ લેવાની પ્રણાલી દ્વારા ફરનીચર અને વસ્ત  ઓન ે કારણે આવતી નબળાઈ પર ચચાા અને તેમા ં
સકંળાયેલા જરૂરી પગલાઓં પર પણ ચચાા કરવામા ંઆવે છે. 
 

વગાખડંના સત્ર એવા સી૧૬ને તાલીમાથીઓ ત લનાત્મક દકિંમતના અંદાજ દ્વારા બાધંકામની પડતર દકિંમત 
પર સકંટ પ્રવતરોધક લાક્ષચણક્તાઓની અસરોની સમજ કેળવવા પદરચયમા ંલાવવામા ંઆવે છે. અહીં એ 
બાબત પર ભાર મકૂવામા ંઆવે છે કે સૌન્સ્ટદયાકારક પસદંગીઓની સાથસેાથે સલામતી પર પણ ભાર આપે. 
બજેટની મયાાદાઓના દકસ્સામા ંહમંેશા ચોક્કસ પદરબળો અને સામગ્રીની પસદંગી પર સમાધાન કરવામા ં
આવત  ંહોય છે. આવા સવાલોમા ંએવી આશા રાખવામા ંઆવે છે કે તે તાલીમાથીઓને મયાાદદત બજેટ 
અથવા આવા પ્રકારની અન્સ્ટય મયાાદાઓથી વનયતં્રણમા ંઆવી ગ્  ંહોય, તો તે યોગ્ય પસદંગી કરવામા ં
સહાયક બની રહશેે. 
 

વગાખડંન  ં સત્ર સી૧૭ સકંટ પ્રવતરોધક બાધંકામ પરના તાલીમાથીઓના ં સવાલો અથવા અન િદરત 
સવાલોની સ્પષ્ટતા માટે રચવામા ંઆવ્  ં છે. તે પરીક્ષાના સવાલોની ચચાા કરવા અને તેના સાચા 
જવાબોની સમજ કેળવવાની તક પ રી પાડ ેછે. 
 

આ તાલીમ તેના અંવતમ સત્ર સી૧૮મા ં તાલીમાથીઓ પાસેથી તાલીમ અન ે પ્રવશક્ષકો પર ફીડબેક 
માગંવામા ંઆવે છે. આ સત્રમા ંતાલીમાથીઓના સમગ્રતયા જૂથ પર તાલીમાથીઓની ફીડબેક લેવામા ં
આવે છે. આ ઉપરાતં, આ સત્રમા ંતાલીમાથીઓ તરફથી કોઈ અન િદરત સવાલ હોય તેના જવાબ સ્પષ્ટતા 
સાથે આપવામા ંઆવે છે. આ તાલીમને પદરપણૂા કરવા માટે કદડયાઓની પ ન્સ્તકા અને ભાગ લેવા અંગેના 
પ્રમાણપત્રન  ંવવતરણ કરવામા ંઆવે છે. 
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તાલીમ યોજવાનુ ંસ્થળ અને લોજજન્ક્સ્ટક્સ 

તાલીમના સ્થળે નીચ ેદશાાવેલી વવગતો, ઉપકરણો અને સ વવધાઓ ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ. 
૧. ૨૫ તાલીમાથીઓ માટે આરામદાયક રીતે દક્રયાત્મક પ્રયોગો અને વનદશાનો માટેની વધારાની જગ્યા 
સદહત બેસવા માટેનો વગાખડં. 
૨. એક વવશાળ કોરી દદવાલ/ પે્રઝન્સ્ટટેશનો માટેનો સ્ક્રીન, પ્રોજેક્ટર માટે વીજ જોડાણ. 
૩. કાળુ/ સફેદ બોડા અને ચોક/ પેન્સ્ટસ, ચાટા પેપર, વગેરે. 
૪. કદડયાઓ દ્વારા બાધંકામની વવગતો માટેના હાથવગા દક્રયાત્મક પ્રયોગો માટેની બહાર આવેલી જમીન. 
૫. પીવાના પાણી, ચ્હા/ ભોજન, અને પ્રસાધનો માટેની વધારાની સ વવધાઓ. 
૬. સ્પીકર સદહતન  ંમલ્ટીમીદડયા પ્રોજેક્ટર, કો્લ્ ટર, ટેબલ, ખ રશીઓ અથવા પે્રઝન્સ્ટટેશન્સ્ટસના સચંાલન 
માટેની અન્સ્ટય કોઈ વયવસ્થા. 
૭. બે અથવા ચાર તાલીમાથીઓના જૂથોને બાધંકામ માટેની કવાયતો હાથ ધરવા માટે બાધંકામના 
પ્રાથવમક સાધનો જેવા કે લલે , હથોડી, ઓળંબો, લવેલની નળી, માપન માટેની ટેપ, વસમેન્સ્ટટ-રેતીન  ંવમશ્રણ 
કરવા માટેના તાવડા, ડોલ, નોંધની પ ન્સ્તકા અને પેન વગેરે. 
 

તાલીમાથીઓની યોગ્યતા 
ગ્રામીણ મકાનોના બાધંકામમા ંઓછામા ંઓછા ૨ વષાનો પ્રાયોચગક આવડતનો અન ભવ ધરાવતો કદડયો. 
આ કદડયાઓને ચણતરના જોડાણ, વસમેન્સ્ટટ-રેતીનો માલ બનાવવા અને બાહ્ય રેખાન  ંપ્રાથવમક જ્ઞાન હોવ  ં
જોઈએ. 
 

તાલીમની ભાષા 
તાલીમન  ંમાળખ  ંઆને મ ખ્ય વવષયો ગ જરાતી/દહન્સ્ટદીમા ંઆપવામા ંઆવશે. 
 

પ્રતશક્ષકની ટીમ અને ઓછામા ંઓછી લાયકાતઃ 
પ્રવશક્ષકોની ટીમમા ંત્રણ વયન્ક્તઓનો સમાવેશ હોવો જોઈએ તેવી દરખાસ્ત કરવામા ંઆવે છે. તેમા ંએક 
મ ખ્ય પ્રવશક્ષક, એક સહાયક પ્રવશક્ષક (એપ્ન્સ્ટજનીયર અથવા આદકિટેક્ટ) અને એક સહાયક પ્રવશક્ષક (મ ખ્ય 
કદડયા)નો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાતં, પ્રાયોચગક તાલીમના સત્રો અને પરીક્ષા દરવમયાન બાધંકામના 
સહાયકોની જરૂદરયાત ઉભી થઈ શકે છે. તાલીમના પ્રાયોચગક સત્રો દરવમયાન સ્થળ પર બાધંકામના 
સહાયકો (મજૂર) (પ્રત્યેક તાલીમના જૂથ દીઠ ઓછામા ંઓછો એક સહાયક) ઉપન્સ્થત હોવા જોઈએ. 
 

૧. મખુ્ય પ્રતશક્ષક 

મ ખ્ય પ્રવશક્ષક એક વસવવલ એપ્ન્સ્ટજનીયર (દડગ્રી કે દડલલોમા ધારક) અથવા તો સબંવંધત બાધંકામમા ં
ઓછામા ંઓછો ૭ વષાનો અન ભવ ધરાવતા આદકિટેક્ટ અને ઉિમ વાકચાત  યાની ક શળતા ધરાવતા હોવા 
જોઈએ. પ્રવશક્ષકે ખ દને (પ રૂષ કે સ્ત્રી બનેં માટે) રેવનિંગ ઓફ રેનસા પ્રોગ્રામ (ટીઓટી)માથંી પસાર કરવાના 
રહશેે. 
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૨. સહાયક પ્રતશક્ષક 

એક સહાયક પ્રવશક્ષક વસવવલ એપ્ન્સ્ટજનીયર (ડીગ્રી કે દડલલોમા ધારક) અથવા તો સબંવંધત બાધંકામમા ં
ઓછામા ંઓછો ૩ વષાનો અન ભવ ધરાવતા આદકિટેક્ટ અને ઉિમ વાકચાત  યાની ક શળતા ધરાવતા હોવા 
જોઈએ. પ્રવશક્ષકે ખ દને (પ રૂષ કે સ્ત્રી બનેં) ટીઓટી પ્રોગ્રામમાથંી પસાર કરવાના રહશેે. 
 

૩. સહાયક પ્રતશક્ષક (મખુ્ય કડડ્યો) 
મ ખ્ય કદડયાને સબંવંધત બાધંકામમા ંઓછામા ંઓછો ૫ વષાનો અન ભવ હોવો જોઈએ અને તે ઉિમ 
વાકચાત  યા ધરાવતા હોવા જોઈએ. પ્રવશક્ષક કદડયાએ ખ દને (પ રૂષ કે સ્ત્રી બનેં) ટીઓટી પ્રોગ્રામમાથંી 
પસાર કરવાના રહશેે. 
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૨. તાલીમનો અભ્યાસક્રમ 
 

સી૧ તાલીમનો ઉદે્દશ અને તાલીમાથીઓનો પડરચય 

સમય અવવધિઃ ૧ કલાક 

અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. તાલીમાથીઓ અન ેપ્રવશક્ષકોનો એકમેક સાથે પદરચય. 
૨. તાલીમાથીઓ એકબીજા સાથે વાતાાલાપ કરે અને તાલીમના અગામી સત્રો માટે ખ લીને આગળ 
આવે. 
૩. પ્રવશક્ષકો તાલીમાથીઓના જ્ઞાનન  ંસ્તર, ક શળતા અને વાણી વતાનને સમજે અને તાલીમના 
અવકાશને વયાખ્યાવયત કરે.  
સત્રની તવર્તો પદ્તતઓ અને સાધનો 
પદરચય (તાલીમાથીઓની ક શળતા/ અન ભવ/ પ્રાવવણ્ય) 
૧. એકમેકને જાણવા માટેની પરસ્પર ચચાાની રમત – નામ, 
ગામ, કામન  ંક્ષતે્ર અને તેમણે બનાવેલી ઈમારતોના પ્રકાર 

૨. તેમને તેમના સાથી તાલીમાથીઓના કૌશલ્ય સદહતની 
બાબતોથી અન્સ્ટય તાલીમાથીઓને પદરચચત કરવા જણાવવ  ં
૩. તાલીમાથીઓ જેના પર ગવા અન ભવી રહ્યા હોય તેવી 
પદરપણૂા/ કામ ચાલી રહ્  ંહોય/ તેવી ઈમારતનો પદરચય 
આપવો 
૪. તાલીમ કાયાક્રમનો સદંભા ટાકંવા માટે તેઓ તે ઉિમ છે 
તેવ  ંશા માટે વવચારે છે અને તેમણે આ ઈમારત/તોમા ંકેવા 
કૌશલ્યને વનહાળ્યા છે ત ેબાબતે ચચાા કરવી 

પદ્વતિઃ ગ્રપૂમા ંવાતોન  ંઆદાનપ્રદાન, 
પ્રવશક્ષકોના માગાદશાન હઠેળ ખ લ્લી 
ચચાા, તાલીમાથીઓ દ્વારા બ્લેકબોડા 
અથવા ચાટા પેપર પર પે્રઝન્સ્ટટેશન 
રજૂ કરવ  ં
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
કાગળ, કાગળન ેદદવાલો પર (બોડા 
અને પીનો મેળવી લવેી) મકૂવા 
માટેની વસ્ત  ઓ, પેન્ન્સ્ટસલો/ પેનો અને 
ચાટા પેપરો 

ભતૂકાળની સકંટો પરના અન ભવની ચચાા. 
૧. તાલીમાથીના આપવિઓની અને પ્રદેશમા ંસકંટોની સમજ 
અંગેના હાલના સ્તરથી વાકેફ થવ  ં
૨. ભતૂકાળની આપવિઓ પરના અન ભવની માદહતી આપવી 
– ઘટનાને અને તેની અસરને (કેવી રીતે અને કોણે) યાદ 
કરવી 
૩. ઈમારતોને સકંટ પ્રવતરોધક બનાવવાના મહત્વ પર ચચાા 
કરવી 

પદ્વતઓિઃ ચચાામા ંસદક્રય ભાગ લેવો, 
તાલીમાથીઓ દ્વારા અન ભવન  ં
આદાનપ્રદાન 

 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
કાગળ, કાગળન ેદદવાલો પર (બોડા 
અને પીનો મેળવી લવેી) મકૂવા 
માટેની વસ્ત  ઓ, પેન્ન્સ્ટસલો/ પેનો અન ે
ચાટા પેપરો 

તાલીમથી અપેક્ષાઓ અને અવકાશને વયાખ્યાવયત કરવો પદ્વતઓિઃ તેમની અપકે્ષાઓ જાણવા 
માટેની ચચાામા ંસદક્રય ભાગ લેવો. 
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૧. તાલીમાથીઓ ઈમારતોને સકંટ પ્રવતરોધક બનાવવાન  ં
શીખવામા ંશાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે તેની યાદી બનાવવી 
૨. તાલીમના માળખાનો પદરચય, ઉદાહરણ તરીકે લવેામા ં
આવનારા ૧૩ વગાખડંના અને ૪ દક્રયાત્મક પ્રયોગના સત્રો 
અને પરીક્ષા/ મલૂ્યાકંનની પદ્વત વગેરે, તેઓ સકંટ 
પ્રવતરોધક બાધંકામ વવશે શ  ંઅને કેવી રીતે શીખશે તેની 
વવગતવાર સમજ આપવી 

(સચૂચત પદ્વતિઃ દરેક તાલીમાથીને 
કાગળ વહેંચીને તેમને અપેક્ષાઓ 
લખવા, તેન  ંજૂથમા ંવાચંન કરવા 
અને તેને ટેગ બોડા પર મકૂવા 
જણાવવ .ં આ અપેક્ષાઓ કેટલા 
પ્રમાણ સ ધી પદરપણૂા કરવામા ં
આવશે તનેી વવગતવાર સમજ 
આપવી.) 
પ્રવશક્ષકો દ્વારા પે્રઝન્સ્ટટેશન (પીપીટી૧) 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
કાગળ, કાગળને દદવાલો પર (ટેગ 
બોડા અને પીનો મેળવી લેવી) મકૂવા 
માટેની વસ્ત  ઓ, પેન્ન્સ્ટસલો/ પેનો અને 
ફ્લલપચાટા અને પેનો, પ્રોજેક્ટર, 
કો્લ્ ટર, સ્ક્રીન અને વીજ પ રવઠો  

 

સી૨ ભારતની રહિેાકંની પ્રતતકાત્મક વયાખ્યાઓ અને કારીર્રોની ભતૂમકા 
સમય અવવધ ૧ કલાક 

અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. તાલીમાથીઓ પ્રદેશમા ંરહણેાકંની પ્રવતકાત્મક વયાખ્યાઓ (પરંપરાગત અન ેરૂદઢગત વૈવવધ્ય) 
સબંવંધત સમજ કેળવે. 
૨. તાલીમાથીઓ અલગઅલગ સામગ્રીઓ, બાધંકામની વયવસ્થાઓ અને સકંટ પ્રવતરોધક મકાનોના 
વનમાાણ માટે સામગ્રીની પસદંગી સબંવંધત ગ ણદોષ વવશે જાણકારી મેળવે. 
૩. તાલીમાથીઓ ઉપલબ્ધ સામગ્રીના ઉપયોગથી કારીગરો દ્વારા ભજવવામા ંઆવેલી ભવૂમકાની 
સમજ કેળવે અને પ્રદેશમા ંપ્રવતકાત્મક અને સકંટ પ્રવતરોધક્તામા ંતેના મહત્વને યથાથા કરવામા ં
સહાયક બને. 
સત્રની તવર્તો પદ્તતઓ અને સાધનો 
પ્રદેશમા ંલોકોએ વનમાાણ કરેલા મકાનો 
૧. તેમની માચલકીના મકાનો અને તેમને વનમાાણ કરેલા 
મકાનો ઉપરાતં, અન્સ્ટય મકાનોમા ંઉપયોગ કરવામા ંઆવેલી 
સામગ્રીની યાદીન  ંસામાન્સ્ટય રીતે તાલીમાથીઓએ 
અવલોકન ક્ ું હોય છે. 

પદ્વતિઃ પ્રવશક્ષકો દ્વારા પે્રઝન્સ્ટટેશન 
(પીપીટી૨)ની રજૂઆત, પ્રવશક્ષકોની 
મધ્યસ્થી દ્વારા સદક્રય દહસ્સો લઈને 
ચચાા, યાદી તૈયાર કરવી, 
તાલીમાથીઓ દ્વારા અન ભવો વયક્ત 
કરવા 
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૨. તેમના મતે આ મકાનો પ્રદેશમા ંસકંટોની 
સભંાવનાઓની સામે કેટલા મજબતૂ છે? 

૩. શ  ંપ્રવતકાત્મક્તામા ંવૈવવધ્ય સારૂ ંછે કે ખરાબ? 

૪. શ  ંતમામ પ્રવતકાત્મક મકાનોને સ રચક્ષત રાખવ  ંશક્ય 
બની શકે? 

 

તાલીમ સામગ્રી અને સહાયિઃ 
બ્લેકબોડા અને ચોક, ફ્લલપચાર્ટા  અને 
પેન 

પ્રદેશમા ંમકાનોના પ્રકાર- કારીગરોએ વનભાવેલી ભવૂમકા 
૧. બાધંકામના પરંપરાગત અને રૂદઢગત માગો 
૨. ચોક્કસ પ્રકારના બાધંકામ અને સકંટ પ્રવતરોધક્તાની 
અસર વચ્ચેનો વવશેષ સબંધં 

૩. કારીગરોએ એક સલાહકાર, દડઝાઈનર તરીકે અને 
ઈમારતના કાયાપાલનમા ંભજવેલી ભવૂમકા 
૪. સામગ્રી, ઈમારતના ઢાચંાનો પ્રકાર, ક શળતા અને 
દકિંમતની પસદંગી 
૫. શા માટે અમ ક પ્રદેશોમા ંમકાનોના ચોક્કસ પ્રકાર મળી 
આવતા હોય છે? આવા જ પ્રકારની સામગ્રી અને પ્રાદેવશક 
વવવવધતા, ઉપરાતં તેવી જ સકંટો પરંત   અલગઅલગ 
સામગ્રી વગેરે, સામગ્રીની ઉપલબ્ધતાની સમજ કેળવવા, 
કૌશલ્યની ઉપલબ્ધતા, દકિંમતની અસરકારક્તા, 
બાધંકામની ઝડપ અને ગ ણવિાના ઉદાહરણો પર ધ્યાન 
કેન્ન્સ્ટિત કરવ  ં

પદ્વતિઃ પ્રવશક્ષકો દ્વારા પે્રઝન્સ્ટટેશન 
(પીપીટી૨), સદક્રય ભાગ લવેાની ચચાા, 
તાલીમાથીઓ દ્વારા અન ભવો વયક્ત 
કરવા 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
પ્રોજેક્ટર, કો્લ્ ટર, સ્ક્રીન, વીજ 
પ રવઠો, બ્લેકબોડા અને ચોક, 
ફ્લલપચાટા અને પેન 

ન્સ્થવતસ્થાપક બાધંકામન  ંમહત્વ સ્થાવપત કરવ  ં
૧. માનવ જીવન અને સપંવિને સકંટમા ંમકૂતા નબળા 
પ્રકારે દડઝાઈન કરેલા/ કામ કરેલા મકાનોન  ંસકંટ 

૨. આવા ન કશાન અન ેઆપવિઓ સામ ેપ્રવતરોધક્તા 
જાળવી રાખવા મજબતૂ મકાનની જરૂદરયાત 

૩. સામગ્રી, બાધંકામની ગ ણવિા અને પ્રવતરોધક્તા પર 
ચચાા 

પદ્વતિઃ પ્રવશક્ષકો દ્વારા તૈયાર કરવામા ં
આવેલી સદક્રય ભાગ લેવાની ચચાા 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
બ્લેકબોડા અને ચોક, ફ્લલપચાટા અને 
પેન 

 

સી.૩ સકંટો: તેની તીવ્રતા, ઝોનેશન અને ઈમારતો પર અસર 

સમય અવવધિઃ ૧ કલાક અને ૩૦ વમનીટ 
અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. અલગઅલગ સકંટો, પ્રદેશમા ંતેના ઉદભવ અને આવતાન અંગેન  ંજ્ઞાન. 
૨. આપવિઓની તીવ્રતા અને તેમની ઉત્કટતાના માપનની પદ્વતઓ અંગેન  ંજ્ઞાન. 
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૩. તાલીમાથીઓ તેમના ખ દના વવસ્તારોમા ંસ્થાન દશાાવે અને આપવિઓટના અલગઅલગ ઝોનની 
સમજ કેળવે. 
૪. તાલીમાથીઓ સામાન્સ્ટય રીતે અને અલગઅલગ સકંટો દરવમયાન ઈમારતો પર લાગ  પડતા બળ 
અંગે સમજ કેળવે. 
૫. તાલીમાથીઓ આવા બળોને કારણે મકાનોને થતા ન કસાન અંગે સમજ કેળવે. 
સત્રની તવર્તો પદ્તતઓ અને સાધનો 
દેશમા ંભતૂકાળમા ંઆવલેી નોંધપાત્ર આપવિઓ 

૧. ધરતીકંપિઃ ટેક્ટોવનક લલટેો અને તેની દહલચાલ, 
એવપસેન્સ્ટટર અને હાયપોસેન્સ્ટટર, અને ભારતમા ંધરતીકંપ 
(ચબહાર, વશલોંગ/ અસમ, કચ્છ)નો સચંક્ષલત ઈવતહાસ 

૨. પરૂિઃ પરૂના પ્રકારો (ઓચચિંત   પરૂ, નદીઓન  ંધીમ  ંપરૂ અને 
વષાાજન્સ્ટય પરૂ) અને તેના કારણો (વરસાદ, ગરમી, બધં 
તટૂવો, વગરેે), પરૂના ઉદાહરણો – પરૂના મેદાનો (અસમ, 
ચબહાર, વગેરે)ના ધીમા ઉંચા આવતા પરૂ), બધં તટૂી પડવો 
(નેપાળમા ંવષા ૨૦૦૮ બનવાથી ચબહારમા ંપરૂ સજાાયા) અને 
વરસાદ તેમજ ગટરની સમસ્યાઓને કારણે (વષા ૨૦૦૮/ 
૨૦૦૯/ ૨૦૧૫, વગેરે જેવા ગ જરાતના પરૂ) ઓચચિંત   ંપરૂ. 
પ્રાકૃવતક ક દરતી પાણીના વનકાલની વયવસ્થામા ંઅવરોધ 
અને પરૂ 

૩. વાવાઝોડ  ંવાવાઝોડાન  ંસકંટ લાવતા પદરબળો- 
પયાાવરણીય દબાણમા ંફેરફાર અને હવાની હરેફેર 
(ઉદાહરણ- ઓદડશા, કચ્છ, ચેન્નાાઈ) અને વાવાઝોડા તેમજ 
તોફાનમા ંવધારા વચ્ચેના સબંધં સ્થાવપત કરવા 
૪. ભસૂ્ખલનિઃ ભસૂ્ખલન અને તેના ઉદભવના કારણો, ડ ગંર 
અને પવાતાળ વવસ્તારોમા ંમયાાદદત અસર, ખાસ કરીને 
દહમાલયના વવસ્તાર/ રાજ્યો (ઉિરાખડં, વસક્કક્કમ) સાથે 
સબંવંધત છે 

પદ્વતિઃ પ્રવશક્ષકો દ્વારા તૈયાર કરવામા ં
આવેલા પે્રઝન્સ્ટટેશન (પીપીટી૩એ)ની 
સાથે અને ચલિંક્ડ વવડીયો ઉપરાતં 
સ્થાવનક ઉદાહરણોની સહાયતા 
સાથેની સદક્રય ચચાાઓ 

 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
પ્રોજેક્ટર, કો્લ્ ટર, સ્ક્રીન, વીજ 
પ રવઠો, બ્લેકબોડા અને ચોક, 
ફ્લલપચાટા અને પેન 

સકંટ સામ ેસકંળાયેલી અન્સ્ટય ઘટનાઓિઃ અસરની સભંાવનાઓ 
અન ેઉદાહરણ 

૧. ધરતીકંપ અને પરૂ (શ  ંધરતીકંપને કારણે બધં તટૂી 
શકે?) 
૨. ધરતીકંપ અને સ નામી 
૩. ધરતીકંપ અને આગ 

૪. વાવાઝોડ  ંઅને પરૂ 

પદ્વતિઃ પ્રવશક્ષકો દ્વારા પે્રઝન્સ્ટટેશન 
(પીપીટી૩એ)ની સાથે સદક્રય ચચાા 
વવચારણા 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
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પ્રોજેક્ટર, સ્ક્રીન, વીજ પ રવઠો, 
બ્લેકબોડા અને ચોક, ફ્લલપચાટા અને 
પેન 

આપવિની તીવ્રતા અન ેમાપન, સકંટના નકશાના એકમો 
૧. ધરતીકંપિઃ તીવ્રતાની સખં્યાને શ  ંકહી શકાય, દરક્ટર સ્કેલ 
પરના પ્રત્યેક સાતત્યપણૂા નબંરની સાથે તીવ્રતા કેટલી વખત 
વધતી હોય છે 

૨. પરૂિઃ રેઈન ગેજ, કેટલા સમયમા ંકેટલા પ્રમાણમા ંપાણી 
ઉંચકા્  ંતેના માપનન  ંમહત્વ 

૩. વાવાઝોડ  ં૧૦૦ દકમી/ કલાક અથવા ૧૫૦ દકમી/ 
કલાકની પવનની ગવત કેવી રીતે મેળવી શકાય ? 

એનેમોમીટર અને પવનની ગવતના માપનની સરળ પદ્વત 

૪. સ નામીિઃ પાણી કેટલી તીવ્રતાથી જમીન પર આવી શકે, 
અને તરંગોની ઉંચાઈ? 

૫. ભસૂ્ખલનિઃ કેટલો વવસ્તાર કે જમીનની માત્રા ખસી શકે છે, 
તેની ઈમારતો પર કેવી અસર પહોંચતી હોય છે? 

પદ્વતિઃ પ્રવશક્ષક દ્વારા પે્રઝન્સ્ટટેશન 
(પીપીટી૩એ)ની સાથે સદક્રય ચચાા 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
પ્રોજેક્ટર, કો્લ્ ટર, સ્ક્રીન, વીજ 
પ રવઠો, બ્લેકબોડા અને ચોક 

સામાન્સ્ટય ન્સ્થવતિઃ ઈમારતન  ંખ દન  ંવજન અને ગ ર ત્વાકષાણ 
બળ હમેંશા રહતે   ંહોય છે. છતથી લઈને જમીન સ ધી 
ભારણના સામાન્સ્ટય પથના ઉપયોગથી ભારણની તબદીલી. 
ઈમારતો પર સકંટો અને ભારણમા ંબદલાવ. 

 

ધરતીકંપ 

૧. જડત્વ અને ગવતશીલ ભારણોની સમજ કેળવવી 
૨. દદવાલની સામાન્સ્ટયતા પર બે મ ખ્ય દદશાઓ, લબંવત 
અને સમસ્તરીયમા ંભારણ 

૩. મરડવ ,ં દબાણ આવવ ,ં ગબડી પડવ  ંઅને વળી જવા 
અંગેની સમજ કેળવવી 
૪. પીઘળવા અંગેની સમજ કેળવવી 
૫. ધરતીકંપના બળને કારણે થતા ન કસાન 

પરૂ 

૧. પરૂના પ્રકાર – દકનારાના પરૂ, નદીના પરૂ અને સમતળ 
પરૂ 

૨. નદીના પરૂ – ઓચચિંતા પરૂ અને રીવરબેંક પરૂ 

૩. પાણીની અસરિઃ ઝોક આવવો, ડબૂવ ,ં ધોવાણ થવ ,ં સકૂ્ષ્મ 
દક્રયા 

પદ્વતિઃ પ્રવશક્ષકો દ્વારા ઈમારતોના 
બળની વવગતવાર સમજ આપતા 
પે્રઝન્સ્ટટેશન (પીપીટી૩બી)ની રજૂઆત. 
આ ઉપરાતં, રોજીંદા બળ અને 
ન કસાન વગેરે વવશેના સરળ 
ઉદાહરણોના ઉપયોગથી વવગતવાર 
સમજ, ત્યારબાદ અલગઅલગ 
સકંટોની ભતૂકાળની ઘટનાઓમા ં
ઈમારતોને પહોંચલેા ન કસાનના 
ચચત્રો પર સહભાગી ચચાા અને તેના 
મલૂ્યાકંન. 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
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૪. માટી દબાઈ જવી અને ખ લ્લા થયેલા પાયા 
૫. ડબૂવાથી ઈમારત પર ઉત્થાપન થત  ંબળ 

૬. ભેજને કારણે મજબતૂીમા ંઘટાડો 
૭. પરૂની અલગઅલગ ન્સ્થવતઓમા ંઈમારતોને થત  ંન કસાન 

વાવાઝોડ  ંઅને ભારે પવન 

૧. પવનન  ંભારણ – સમસ્તરીય બળ 

૨. ઉપર ઉઠત ,ં વવભેદક દબાણ અને શોષણ કરત  ં
૩. વાવાઝોડા ંઅને પવનને કારણે ઈમારતોને ન કસાન 

ભસૂ્ખલન 

૧. સ્થાવનક ધોરણ પર ઉચ્ચ અસર બળ 

૨. નબળી જમીન અને પાયાન  ંપદરવતાન 

૩. ભસૂ્ખલનને કારણે ઈમારતોને ન કસાન 

પ્રોજેક્ટર, કો્લ્ ટર, સ્ક્રીન, વીજ 
પ રવઠો, બ્લેકબોડા અને ચોક, 
ફ્લલપચાટા અને પેન 

 

પી.૪ સામગ્રીની ગિુવત્તા અને સાધનોનુ ંમહત્વ 

સમય અવવધિઃ ૪ કલાક ૩૦ વમનીટ 

અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. તાલીમાથીઓ સારી ગ ણવિાની સામગ્રીન  ંમહત્વ સમજશે. 
૨. તાલીમાથીઓ બાધંકામના સાધનો અને તેના વડ ેકામ કરવાના ચોક્કસ માગા વવશેની જાણકારી 
વવક્સાવશે. 
૩. પ્રવશક્ષકો અલગઅલગ સાધનોના ઉપયોગમા ંતાલીમાથીઓના પ્રવતામાન જ્ઞાન વવશે મલૂ્યાકંન 
કરશે. 
કામની સોંપિી અને પદ્તત તાલીમની સામગ્રી અને સહાય 

જૂથિઃ પ્રત્યેક બે તાલીમાથીઓનો સમાવેશ ધરાવતા જૂથોની રચના કરો. દરેક જૂથ સોંપવામા ંઆવેલા 
ત્રણ કામ પર કામગીરી કરશે. તેનાથી તાલીમાથીઓ શ્રષે્ઠ બાધંકામના પ્રાથવમક વસદ્ાતંો સમજશે, ત ે
ઉપરાતં તે પ્રવશક્ષકોને તાલીમાથીઓની વતામાન ક શળતાના સ્તરની સમજ મેળવવામા ંસહાયક 
બનશે. તૈયાર કરવામા ંઆવેલા નમનૂાઓ પરના અવલોકનો અને ચચાા કરવાની સાથે આ સત્રનો 
અંત આવશે. 
કવાયતોિઃ 
૧. બાધંકામની સામગ્રી માટે ગ ણવિાના ધોરણો (૧ કલાક 
૩૦ વમનીટ) 
સચૂવવામા ંઆવેલા અલગઅલગ સ્થળ પદરક્ષણો આ 
મ જબ છેિઃ 

મેઝરીંગ ટેલસ, પાણી, દરેક સામગ્રી 
જેવી કે ઈંટ, પથ્થર, રેતી, કોન્ન્સ્ટક્રટ 
બ્લોક્સ (પોલા અને સઘન), લાકડ ,ં 
વાસં, વસમેન્સ્ટટ, સળીયા વગરેે જેવી 
પ્રત્યેક સામગ્રીની અલગઅલગ 
ગ ણવિાના ૩-૩ નમનૂાઓ 
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એ. ઈંટ માટેિઃ ધ્વવન પદરક્ષણ (sound test), પાડવાન  ં
પદરક્ષણ (drop test), આકાર, કદ, દકનારી અને રંગના 
અવલોકનો 
બી. પથ્થર માટેિઃ અલગઅલગ આકારો, કદ, દકનાર, 
સપાટી (ખરબચડી અથવા નરમ) 
સી. રેતી માટેિઃ સારી રીતે વગીકૃત કરેલ (કણન  ંકદ), 
મીઠાન  ંપ્રમાણ, અશ દ્તા 
ડી. કોન્સ્ટક્રીટ બ્લોક્સ માટેિઃ કદ, આકાર, દકનારીઓની 
ગ ણવિા, બધંારણ, નીચ ેપાડીને પદરક્ષણ 

ઈ. લાકડા માટેિઃ ર્ કડાન  ંકદ, સીધતા, ગાઠંો, નરમ અને 
સખત, પ્રજાવતઓ, રંગ, બધંારણ, દાણાઓ, વાસ, 
શારડીના વછિોની ઓળખ કરવી 
એફ. વાસં માટેિઃ તેની દદવાલની જાડાઈ, ઘટ્ટતા, વયાસ, 
ગાઠંોન  ંઅંતર, પાકટતા, વાસંની પ્રજાવતઓ, છેવાડાના ં
વછિો 
જી. વસમેન્સ્ટટ માટેિઃ થેલી પર આઈએસઆઈન  ંચચહ્ન, 
વસમેન્સ્ટટનો ગ્રેડ, ભીનાશ (ભજે) 
એચ. લોખડં માટેિઃ આઈએસઆઈન  ંચચહ્ન, ટોર સ્ટીલ (ફરી 
રોલ કરેલ  ંછે કે નહીં), કાટ, વયાસ 

તૈયારીિઃ સામગ્રીની ગ ણવિા પર તેમના 
સશંોધનને રેકોડા કરતા ચાટા 

૨. લલાનની રૂપરેખા અને બાધંકામના સાધનોના ઉપયોગ 
અંગે સમજ કેળવવી (૨ કલાક) 
એ. ૩-૪-૫ અને એલ કોણની કાટખણૂો ધરાવતી 
ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરવો 
બી. દોરી અને માપન પટ્ટીનો ઉપયોગ કરવો 
સી. માપનની પેટીનો ઉપયોગ કરવો 
ડી. ડટ્ટા અને માકારનો ઉપયોગ કરવો 
ઈ. વોટર લેવલ અને ન્સ્પરીટ લેવલનો ઉપયોગ કરવો 
એફ. ઓળંબાનો ઉપયોગ કરવો 

પ્રત્યેક જૂથ માટે ડટ્ટાઓ, દોરીઓ, 
હથોડીઓ, માપન પટ્ટીઓ 

 

તૈયારીિઃ જૂથો માટે સાદી રચનાના નકશા 

પ્રવશક્ષકોએ ન્સ્પરીટ લેવલ, ઓળંબા, દોરી, અને 
લેવચલિંગની નળી જેવા બાધંકામના સાધનોના ઉપયોગ 
માટે તાલીમાથીઓન  ંઅવલોકન કરી અને પ્રોત્સાદહત 
કરવા જોઈએ 

પ્રત્યેક જૂથ માટે માપનની પટ્ટી, ડટ્ટાઓ, 
હથોડીઓ, ન્સ્પરીટ લેવલો, એલ એંગલ, 
ઓળંબા, દોરી, માપન પેટી, લેવચલિંગ 
માટેની નળી, રૂમાલ 

તાલીમાથીઓને ચચાા માટે એકઠા કરવા (૧ કલાક)  
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૧. સકંટ પ્રવતરોધક બાધંકામ માટે ઉિમ ગ ણવિાની 
સામગ્રીના ઉપયોગની ખાતરીન  ંમહત્વ 

૨. કારીગરની ખબૂ ખચાાળ સામગ્રીથી ખરાબ રીતે 
બાધંકામ કરવામા ંઆવેલી ઈમારત સાપેક્ષ સારી રીતે 
બાધંવામા ંઆવેલી ઈમારતમા ંગ ણવિા વનયતં્રણની 
ભવૂમકા 
૩. ઉિમ ગ ણવિાની ખાતરી માટે યોગ્ય સાધનોના 
ઉપયોગન  ંમહત્વ 

સી.૫ સકંટ પ્રતતરોધક બાધંકામના તસદ્ાતંો 
સમય અવવધિઃ ૧ કલાક 
અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. સકંટ પ્રવતરોધક બાધંકામની તકનીકો અને સકંટ ઘટાડવા તથા જીવ ગ માવવાનો ખતરો ઓછામા ં
ઓછો કરવાની સામગ્રી અંગ ેસમજ કેળવવી. 
૨. પ્રાદેવશક બાધંકામમા ંનબળાઈનો સદંભા આપવો. 
સત્રની તવર્તો પદ્તતઓ અને સાધનો 
સકંટો દરવમયાન ઈમારતો પર લાગ  પડતા બળ 

૧. ધરતીકંપિઃ જડત્વ, ધ્ર જારી, મરડાવ  ં
૨. પરૂિઃ ઝોકન  ંબળ, ધોવાણ, ડબૂી જવ  ંતે 

૩. વાવાઝોડ  ંઉપર ઉઠવ ,ં શોષાવ ,ં દબાણ 

૪. ભસૂ્ખલનિઃ અસર, ખસવ /ં પાયો નબળો પડવો 

પદ્વતિઃ તાલીમાથીઓ દ્વારા પ્રવશક્ષકો 
તરફથી અપાયેલા માગાદશાનની 
સાથે યાદી બનાવવી 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
બ્લેકબોડા અને ચોક, ફ્લલપચાટા તથા 
પેન 

એવા વસદ્ાતંોની ઓળખ કરી કે જેનાથી મકાન આવા બળમા ં
ટકી રહ ે

એ. બધંારણીય મજબતૂી 
૧. મજબતૂીન  ંમહત્વ 

૨. દડઝાઈનના વસદ્ાતંો 
બી. અખદંડતતા 
૧. ઈમારતની અખદંડતતા અને ઈમારતના અલગ અલગ 
પદરબળોન  ંબધંારણ 

૨. શા માટે એક સપંણૂા બોક્સ વધ  ન્સ્થર અને તેથી ઈચ્છનીય 
હોય છે? 

૩. પ્લલન્સ્ટથથી દદવાલો, દદવાલોથી છત અને છતના અલગ 
અલગ પદરબળો વચ્ચેના જોડાણ અને વવગતો 

પદ્વતિઃ પ્રવશક્ષકો દ્વારા પે્રઝન્સ્ટટેશન 
(પીપીટી)ની રજૂઆત. આ ઉપરાતં, 
રોજબરોજના જીવનમાથંી બળ અને 
ન કસાન વગેરેના સાદા ઉદાહરણો 
દ્વારા વાચંન સામગ્રી, ત્યારબાદ 
તાલીમાથીઓના અવલોકનોની 
વવગતવાર સમજ આપવી 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
પ્રોજેક્ટર, સ્ક્રીન, વીજ પ રવઠો, 
બ્લેકબોડા અને ચોક, ફ્લલપચાટા અને 
પેન 
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૪. અલગ અલગ પ્રકારના ંસકંટો સામે છત (ટાઈલ્સ અને 
ધાત  ની સામગ્રી) યોગ્ય રીતે સલામત હોવાની ખાતરી કરવી 
સી. ન્સ્થવતસ્થાપક્તા 
૧. ઈમારતોમા ંન્સ્થવતસ્થાપક સામગ્રીનો ક્યા ંઅને ક્યારે 
ઉપયોગ કરવો. 
ડી. તન્સ્ટયતા (ડદકર્ટ ચલટી) 
૧. બરડપણા, જડતા અને તન્સ્ટયતાની વવભાવના. 
૨. તન્સ્ટયતા માટેના પ્રબળીકરણનો પદરચય. 
૩. કદડયાકામના બધંારણમા ંલબંવત આરએફ સચળયા અને 
સમસ્તરીય વળાકંોનો ઉપયોગ 

ઈ. ઈન-લલેન વવરૂપતા અને સામસામે/ કોણીન  ંબલપ્રદ 

૧. ઈન-લલને વવરૂપતા કેવી રીતે સામસામે પ્રવતકાર કરે છે 

૨. સામસામે બલપ્રદ કરીને લાકડાના/ વાસંના બધંારણને 
મજબતૂી આપવી. 
ઈ. પાણી અને પવનથી રક્ષણિઃ 
૧. પ્લલન્સ્ટથની ઉંચાઈ, પ્લલન્સ્ટથન  ંસરંક્ષણ, છતન  ંઅન માન અને 
પાણીની પ્રવતરોધક્તાના અન્સ્ટય ઉપાયો 

 

અલગઅલગ પ્રકારના ંસકંટો સદંભે સ્થાવનક રહણેાકંોના પ્રકાર 
પર ચચાા કરવી 
૧. તેમની સ્થાવનક પ્રકારની શૈલીમા ંઆવા સકંટ પ્રવતરોધક 
વસદ્ાતંો કેવી રીતે વણાયેલા છે તે અંગેની ચચાા 
૨. નબળાઈઓની ઓળખ કરવી – શ  ંતે પ રતી છે? 

પદ્વતિઃ તાલીમાથીઓ દ્વારા કરવામા ં
આવેલા અવલોકનો અન ે
મધ્યસ્થીની ચચાા 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
બ્લેકબોડા અને ચોક, ફ્લલપચાટા અને 
પેન 

 

સી.૬ મકાનના કદ અને રૂપરેખા માટેની સકંટ પ્રતતરોધક લાક્ષણિક્તાઓ 

સમય અવવધિઃ ૧ કલાક 
અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. કદડયાઓ ઈષ્ટતમ કદ, રૂપરેખા અને મકાનની ઈમારતના જથ્થા તથા તેના સકંટ સાપેક્ષ સકંટ 
પ્રવતરોધક પ્રદશાન અંગનેી સમજ કેળવે. 
સત્રની તવર્તો પદ્તત અને સાધનો 
ઈમારતની દડઝાઈન અને વવભાવનાઓ 

૧. કદ અને ઈમારતના પ્રમાણ – લબંાઈ, ઉંચાઈ, ઉંડાણ, 
(ઈષ્ટતમ કોણિઃ ખબૂ ઉંચી, ખબૂ પહોળી, ખબૂ મોટી) 

પદ્વતિઃ પ્રવશક્ષકો દ્વારા પે્રઝન્સ્ટટેશન 
(પીપીટી૬)ની રજૂઆત. આ ઉપરાતં, 
રોજબરોજના જીવનમાથંી સાદા 
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૨. વવઘ્નો અન ેઅસમપ્રમાણતા (લલાન અને વળમા ં
અસમપ્રમાણતા, દેખાવમા ંઅસમપ્રમાણતા) 
૩. ઈમારતોની અડોઅડ આવેલ  ં
૪. ઈમારતોના આકારિઃ સરળ અને જદટલ આકાર, જેવા કે 
સમચોરસ, વળાકં ધરાવતા, ખણૂાઓ 

૫. મજલાની અલગ ઉંચાઈઓ 

૬. ર્ૂંકા સ્તભંો 
૭. માળખાકીય પદરબળો બધં થવા, જેમ કે છૂટાછવાયા 
સ્તભંો 

ઉદાહરણો દ્વારા વાચંન સામગ્રીની સમજ 
આપવી, ત્યારબાદ તાલીમાથીઓ દ્વારા 
કરવામા ંઆવેલા અવલોકન 

 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ પ્રોજેક્ટર, 
સ્ક્રીન, વીજ પ રવઠો, બ્લેકબોડા અને ચોક, 
ફ્લલપચાટા તથા પેન 

ઈમારતના લલાનના સકંટ પ્રવતરોધક પ્રદશાન તમેજ 
સકંટોની લાક્ષચણક્તા વવશે સમજ કેળવવી 
૧. જદટલ આકારોને તોડીને સરળ રૂપરેખાઓમા ંબદલવા 
૨. સાગંોપાગં અસરને ઘટાડવા માટે ઈમારતોના સમહૂની 
રૂપરેખા 

 

સી.૭ સ્થળ અને માટીની પડરસ્સ્થતતઓ (સોઈલ કંડ્ીશન)નુ ંમહત્વ 

સમય અવવધિઃ ૧ કલાક 

અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. તાલીમાથીઓ સ્થળના મહત્વ અને ઈપ્ચ્છત સ્થળની લાક્ષચણક્તાઓના મહત્વ અંગેની જાણકારી 
વધ  સારી રીતે મેળવે. 
૨. તેઓ સ્થળની પદરન્સ્થવતને સ રચક્ષત બનાવવા માટે શક્ય હોય ત્યા ંસ ધારો કરવાન  ંશીખે. 
૩. તેઓ માટીના પ્રકારો અને તેની પાયા પર અસર – મકાનોની ન્સ્થરતા વવશે સમજ કેળવે. 
સત્રની તવર્તો પદ્તતઓ અને સાધનો 
વસાહતોને કેવી રીતે વવક્સાવી છે 

પ્રદેશના ગામડાઓના ઉદાહરણ અને આવા સ્થળોની કેવી 
રીતે પસદંગી કરવામા,ં વવક્સાવવામા ંઆવી હોઈ શકે અને 
વચંચત વવસ્તારો/ નીચાણના વવસ્તારવાળી વસાહતો સદંભે 
ઉદાહરણો સદહતની ચચાા. 

પદ્વતિઃ પ્રવશક્ષકોના માગાદશાન હઠેળ 
સદક્રય ચચાા વવચારણા 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
બ્લેકબોડા અને ચોક, ફ્લલપચાટા અને 
પેન 

અલગ-અલગ સકંટો સદંભે સ્થળની લાક્ષચણક્તાઓન  ંમહત્વ 

૧. વાવષિક સરેરાશ પરૂ અને ઈમારતોન  ંસ્થળ 

૨. પરૂ અથવા સ નામી માટેના અંતરાયો તરીકે ભાગ 
ભજવતી નૈસચગિક લાક્ષચણક્તાઓ 

પદ્વતિઃ પ્રવશક્ષકો દ્વારા પે્રઝન્સ્ટટેશન 
(પીપીટી૭)ની રજૂઆત. આ ઉપરાતં, 
રોજબરોજના જીવનમાથંી સરળ 
ઉદાહરણો દ્વારા વાચંન સામગ્રીની 
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૩. વાવાઝોડાના પ્રવતરોધન માટે સ્થળની આસપાસમા ં
પવનને તોડનાર અથવા અંતરાયો 
૪. વકૃ્ષો, સીમાની દદવાલો, વગેરે. 
૫. ભસૂ્ખલન સભંવવત સ્થળોમા ંઆવેલી ઈમારતોના સ્થળ 

વવગતવાર સમજ અપાયા બાદ 
તાલીમાથીઓ દ્વારા કરવામા ંઆવેલા 
અવલોકનો 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
પ્રોજેક્ટર, કો્લ્ ટર, સ્ક્રીન અને વીજ 
પ રવઠો, બ્લેકબોડા અને ચોક, 
ફ્લલપચાટા અને પેન 

માટીના બધંારણ અને બાધંકામની સાથે તેની સ સગંતતાની 
સમજ કેળવવી 
 

માટીન  ંસ્થાયી થવ ,ં સરકવ  ંઅને પ્રવાહીકરણ થવ  ંતથા 
તેની ઈમારતો પરની અસર 
મ શ્કેલ માટી અને સ્થળની પદરન્સ્થવતઓ પર બાધંકામ માટે 
હાથ ધરી શકાય એવા પગલાિઃ 
૧. ઓછી વાહક ક્ષમતા 
૨. ઉચ્ચ જળન  ંકોષ્ટક 

૩. વવસ્તરેલી અને ચીકણી માટી 
૪. અત્યતં ઢોળાવવાળો ભપૂ્રદેશ 

 

સી.૮ પાયા અને પ્લલન્થ માટે સકંટ પ્રતતરોધક લાક્ષણિક્તાઓ 

સમય અવવધિઃ ૧ કલાક 

અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. તાલીમાથીઓ સકંટ પ્રવતરોધક બાધંકામમા ંપાયાના મહત્વની સમજ કેળવશે. 
૨. તેઓ સ્થાવનક પદરન્સ્થવતઓ માટે યથાયોગ્ય પાયાની પસદંગી કરી શકે. 
સત્રની તવર્તો પદ્તત અને સાધનો 
આ વવસ્તારમા ંબાધંવામા ંઆવેલા વવવવધ પ્રકારના પાયા 
અને પ્લલન્સ્ટથ (સામગ્રી અન ેબાધંકામની તકનીક) 
 

પાયાઓ અને પ્લલન્સ્ટથને થતા વવશેષતાસચૂક ન કસાન 

૧. માટીન  ંઅસમાન બેસવ  ંઅને પાયા પર તેની અસર 

૨. પાયાન  ંઅસમાન ઉંડાણ અને ઈમારતન  ંબેસી જવ  ં
૩. પટ્ટીના પાયામા ંપાયો અને દદવાલનો આધાર દબાઈ 
જવો  

પદ્વતિઃ તાલીમાથીઓની સાથે ચચાા, 
અલગઅલગ પ્રકારના પાયાના 
બાધંકામની પદ્વતઓ અને ન કસાનની 
યાદી તૈયાર કરવી 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
બ્લેકબોડા અને ચોક, ફ્લલપચાટા અને 
પેન 

મકાન માટે યોગ્ય પ્રકારના પાયાની પસદંગી કરવી 
વસદ્ાતંો અને વવગતો 
૧. પટ્ટીનો પાયો- પથ્થર, ઈંટ 

૨. છૂટોછવાયો પાયો 

પદ્વતિઃ પ્રવશક્ષકો દ્વારા પે્રઝન્સ્ટટેશન 
(પીપીટી૮)ની રજૂઆત અને 
તાલીમાથીઓ દ્વારા કરવામા ંઆવેલા 
અવલોકનોને આધારે સરળ ઉદાહરણો 
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૩. લબંવત મજબતૂીકરણને અપનાવવ  ં
૪. એલ અને ટી સધંાનોન  ંસજ્જડ જોડાણ કરવ  ં
૫. સીમેન્સ્ટટના માલ અને રેતીન  ંયોગ્ય રીતે પ રાણ કરવ  ં
૬. પથ્થરના પાયામા ંપથ્થરોને આરપાર પસાર કરવા 
(આરપાર પસાર કરવાના પથ્થરો માટેના વવકલ્પો) 
૭. આરસીસી ફૂદટિંગમા ંમજબતૂીકરણ કરતા સચળયાઓ 

૮. પ્લલન્સ્ટથની ઉંચાઈ, પ્લલન્સ્ટથન  ંસરંક્ષણ અને ભીનાશન  ં
પ્રવતરોધન કરવ  ં
૯. બીમનો ગ્રેડ, પ્લલન્સ્ટથનો વળાકંિઃ તેમના વનમાાણ માટે 
ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવી શકે તેવી અલગઅલગ 
સામગ્રીઓ 

 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
પ્રોજેક્ટર, સ્ક્રીન, વીજ પ રવઠો, 
બ્લેકબોડા અને ચોક, ફ્લલપચાટા અને 
પેન 

ડ ગંરાળ ઢોળાવોના પ્રદેશ અને ભસૂ્ખલન સભંવવત 
વવસ્તારોમા ંપાયા 

 

પી.૯ નમનૂાના પાયા અને પ્લલન્થનુ ંબાધંકામ 

સમય અવવધિઃ ૩ કલાક ૩૦ વમનીટ 

અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. તાલીમાથીઓ પાયા અને પ્લલન્સ્ટથના બાધંકામના ચોક્કસ સ્થળ અને વવગતોની વનણાાયક 
વવભાવનાઓની સમજ કેળવશે. 
૨. તેઓ સકંટ પ્રવતરોધક બાધંકામ માટે સ્થળ પર અવલોકનો કરશે. 
૩. તેઓ સકંટ પ્રવતરોધક પાયા અને પ્લલન્સ્ટથો માટે સારી વવગતોના બાધંકામ માટે સક્ષમ બનશે. 
સોંપવામા ંઆવેલા કામ તાલીમની સામગ્રી અને સહાય 

જૂથિઃ પ્રત્યેકમા ંબે તાલીમાથીઓ હોય એવા જૂથ બનાવો. દરેક જૂથ નીચેનામાથંી એક પાયાન  ં
બાધંકામ કરશે. તેઓ પાયા અને પ્લલન્સ્ટથના મજબતૂીકરણ માટે તેની સાથે સકંળાયેલા પદરબળો (જેવા 
કે લાગ  પડતા હોય ત્યા ંગ્રેડ બીમ, પ્લલન્સ્ટથ બેન્સ્ટડ અથવા વદટિકલ રીઈન્સ્ટફોસામેન્સ્ટટ)ની આશરે ૧.૨ મીટર 
જેટલી લબંાઈના તેમના કૌશલ્ય અન સારના પાયાની રચના કરી શકે છે. દરેક જૂથને બાધંકામમા ં
તેમની સહાયતા માટે એક સહાયક પ રો પાડવામા ંઆવશે. સત્રના અંતે બાધંકામ કરવામા ંઆવેલા 
નમનૂાઓ પર અવલોકનો અને ચચાાઓ કરવામા ંઆવશે. 
કવાયતિઃ પ્રત્યેક જૂથે આમાથંી એક (અથવા સ્થાવનક પ્રણાલી 
પર આધાદરત) પાયાન  ંબાધંકામ કરવ  ંજોઈએ, લબંવત 
મજબતૂીકરણ (લાગ  પડત  ંહોય ત્યા)ં માટેની વવગતોને સાકંળી 
લેવી, ગ્રેડ બીમ અને પ્લલન્સ્ટથ બેન્સ્ટડ (બેન્સ્ટડ માટે આરસીસી, લાકડ ,ં 
વાસં અથવા અન્સ્ટય સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવો) અને ભજે રદહત 
બાધંકામની સમજ કેળવવી. 

માપન પટ્ટી, ન્સ્પરીટ લેવલ, એલ 
કોણ, ઓળંબો, દોરી, માપન પેટી, 
લેવચલિંગની નળી, લેલ .ં પથ્થરો, 
ઈંટો, સકૂો વસમેન્સ્ટટનો માલ, 
વાયરન  ંગ ચંળંુ, લલાન્સ્ટકનો ર્ કડો, 
ઓળંબો, અલગઅલગ પ્રકારના 
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(૨ કલાક ૩૦ વમનીટ) 
૧. પથ્થરમા ંપટ્ટીનો પાયો 
મ ખ્ય મ દ્દાઓિઃ માટીને નક્કર બનાવવી, સતત અને ખણૂાના 
જોડાણ પથ્થર, માટી પ રાણને પાણી સાથે બેસાડીને, લબંવત 
મજબતૂીકરણ, વસમેન્સ્ટટના માલ અથવા માટી વડ ેજોડાણને યોગ્ય 
રીતે ભરીને, પથ્થરના વવકલ્પો (ઓછામા ંઓછા ૩/૪ સ્ટેગર, શ  ં
તમે પથ્થરોની આરપાર આરસીસીને બાધંી શકો?) મારફતે 
સજ્જડ બનાવવા 
૨. ઈંટમા ંપટ્ટીનો પાયો 
મ ખ્ય મ દ્દાઓિઃ દરેક પહોળાઈના બે થરને એલ અને ટી 
આકારના પગવથયાનો પાયો બનાવવા ૨ ૧/૨, ૨, ૧ ૧/૨ અને 
૧ ઈંટ દ્વારા બાધંકામ કરવ .ં ખણૂાઓ, મજબતૂીના સચૂક એવા 
સળીયા, સાધંાઓન  ંયોગ્ય રીતે પ રાણ કરવ .ં 
૩. ઈંટમા ંછૂર્ ંછવા્  ંબાધંકામ 

મ ખ્ય મ દ્દાઓિઃ ૨ ૧/૨ x ૨ ૧/૨ ઈંટોનો છૂટોછવાયો પાયો ત્યા ં
સ ધી બનાવો કે જ્યા ંસ ધી તે ૧ ૧/૨ x ૧ ૧/૨ ઈંટના સ્તરે 
મધ્યમા ંલબંવત મજબતૂીના સળીયાની સાથ ેપહોંચે. 
 

દક્રયાત્મક પ્રયોગના વગો વવશે ચચાાિઃ સકારાત્મક્તા, ત્રદૂટઓ અને 
વસ્ત  ઓ કેવી રીતે વધ  સારી બનાવી શકાય. આમ દરેક 
પ્રકારના પાયા અંગે સમગ્ર જૂથ સાથે ચચાા કરવામા ંઆવે છે. 

લેલા,ં ખોદકામના સાધનો, કોશ, 
વસમેન્સ્ટટ રેતીના માલના વમશ્રણ 
માટે બાલદી (ઘમેલા), 
મજબતૂીકરણના સચળયાઓ, 
ગાગંડ રેતી, વાળવાના વાયર 
અને બાધંકામ માટે જરૂરી અન્સ્ટય 
સામગ્રી. 
 

તૈયારીિઃ લાકડાની સીડી, વાસંની 
સીડી અને આરસીસીના ગ્રેડ બીમ 
તેમજ પ્લલન્સ્ટથના વળાકં માટેન  ં
લોખડંન  ંપાજંરૂ,ં જેને વળાકંો તરીકે 
ઉપયોગમા ંલેવા માટે રાખી 
શકાય. 

તાલીમાથીઓ સાદા આરસીસી ફૂદટિંગ અને લોખડંના પાજંરા 
તેમજ ફૂદટિંગની કાન્સ્ટિંગની વવગતોની સમજ કેળવવા માટે એકઠા 
થઈ શકે છે. (૧ કલાક) 
 

વળાકંો અને મોભની સાથેસાથે ફૂદટિંગ અને લબંવત મજબતૂી 
અંગેની વવગતોની ચચાા કરવી જ જોઈએ, જેથી કરીને 
તાલીમાથીઓ વાયરના વાળનારાઓ, વમસ્ત્રીઓ અને વાસંના 
કારીગરો જેની સાથે કામ કરે છે તેમની જરૂદરયાતો વવશે વાકેફ 
બને. 

તૈયારીિઃ ચચાા માટે આરસીસીના 
પાયા માટેના આરસીસીના 
ફૂદટિંગના પાજંરાના અડધા કાસ્ટ 
કરેલા તૈયાર નમનૂા. આરસીસી 
ગ્રેડ મોભના અડધા કાસ્ટ કરેલા 
નમનૂાઓ, સમસ્તરીય 
આરસીસીના વળાકંોની સાથસેાથે 
અગાઉના સત્રમા ંઉપયોગમા ં
લેવામા ંઆવેલી લાકડાની સીડી 
અન ેવાસંની સીડી વગેરેની 
વવગતવાર સમજ આપવી જરૂરી. 

 
 
 
 



 
23 

સી.૧૦ ડદવાલો અને ખલુ્લી જગ્યાઓની સકંટ પ્રતતરોધક લાક્ષણિક્તાઓ 

સમય અવવધિઃ ૩ કલાક 

અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. તાલીમાથીઓ અલગઅલગ સકંટો દરવમયાન લોડ બેદરિંગ અને દદવાલમા ંકરવાના પ રાણ પર 
થતા વવવવધ ન કસાનથી વાકેફ છે. 
૨. તેઓ દદવાલો પર સકંટો (વસદ્ાતંો અને દડઝાઈનની મયાાદાઓ)ની અસરના શમન માટેની 
બાધંકામની પદ્વતઓન ેજાણે છે. 
૩. તેઓ બાધંકામની વવગતો (ચણતરના જોડાણો, ખણૂાના જોડાણો, લબંવત મજબતૂીકરણ, વગેરે) 
દ્વારા સકંટો દરવમયાન દદવાલોની ન્સ્થવતસ્થાપક્તા વધારવા માટેની સલામતીની લાક્ષચણક્તાઓ અને 
ધોરણો વવશે વાકેફ છે. 
સત્રની તવર્તો પદ્તતઓ અને સાધનો 
ચણવામા ંઆવેલી દદવાલોના અલગઅલગ પ્રકાર (સામગ્રી 
અને બાધંકામની તકનીક)ન  ંપ નરાવતાન 

 

દદવાલોને થત  ંવવશેષ ન કસાન 

૧. ખણૂાઓ પર લબંવત અલગતા 
૨. ટોચેથી તચળયા સ ધી અને ખ લ્લી જગ્યાઓની વનકટમા ંત્રાસંી 
વતરાડો 
૩. દદવાલના ચણતરના એકમો/ વવઘટનન  ંતટૂી જવ  ં
૪. અંદરની અને બહારની સપાટીઓના પડ ઉખડી જવા 

પદ્વતિઃ 
પ્રવશક્ષકોની મદદથી 
તાલીમાથીઓની યાદી બનાવવી. 
પ્રવશક્ષકો દ્વારા વવગતવાર સમજ 
આપવી. 
પ્રવશક્ષકો દ્વારા સદક્રય ચચાાની સાથે 
સાથે પે્રઝન્સ્ટટેશન (પીપીટી૧૦)ની 
રજૂઆત અને તાલીમાથીઓ દ્વારા 
કરવામા ંઆવેલા અવલોકનોને 
આધારે સાદા ઉદાહરણો 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
પ્રોજેક્ટર, કો્લ્ ટર, સ્ક્રીન, અને 
વીજ પ રવઠો, બ્લેકબોડા અને ચોક, 
ફ્લલપચાટા અને પેન 

લોડ બેદરિંગન  ંચણતરિઃ ઈંટ, પથ્થર, સીએસઈબી અને કોંદક્રટના 
બ્લોક 

૧. વસદ્ાતંો 
દદવાલન  ંઘનત્વ, દદવાલની જાડાઈ, દદવાલની ઉંચાઈ અને 
સપ્રમાણતા 
૨. ચણતરના બાધંકામમા ંબોક્સ એક્શન 

૩. વનકટવતી દદવાલોન  ંજોડાણ 

વવગતો 
૧. ચણતરના જોડાણ – અલગ અલગ સાધંાઓન  ંમહત્વ, 
પથ્થરની આરપાર, લબંવત સાધંાઓને અવગણવા, ખણૂાની 
વવગતો. (અંગ્રજેી, લલેમીશ) 
૨. સમસ્તરીય વળાકંો અને તેમન  ંમહત્વ, એક વળાકં અને એક 
મોભ વચ્ચેનો તફાવત. 
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૩. ખણૂા અને બારી-બારણાના ચોગઠાના છેડા અલગ અલગ 
પડવા (લબંવત મજબતૂીકરણ અને દદવાલના સધંાનો) 
૪. ખણૂાન  ંબાધંકામ પહલેા,ં મધ્ય દહસ્સામા ંપછીથી 
૫. ઢાળ પડતા વત્રકોણાકાર ચણતરની દદવાલ – હળવી 
સામગ્રી/ વત્રકોણાકાર વળાકંનો ઉપયોગ 
મયાાદદત ચણતર – વસદ્ાતંો અને બાધંકામ 

૧. સમસ્તરીય અને લબંવત આરસી ઘટકો 
૨. ચણતરની પેનલો 
૩. સૌથી પહલેા ંદદવાલન  ંચણતર, પછીથી ખણૂાના ઘટકો, 
આરસીના ઘટકો અને દદવાલના ચણતરના સાધંા 
 

લોડ બેદરિંગ ચબન-ચણતરની દદવાલોની મયાાદાઓ 

૧. ચણવાની માટી, તોડલેી માટી અને અન્સ્ટય પ્રકારની દદવાલો 

 

લોડ બેદરિંગ દદવાલોમા ંખ લ્લી જગ્યાઓ 

૧. ખણૂાઓથી અંતર, ખ લ્લી જગ્યાઓની સલામતી રાખવી 
અને બારી-બારણાના ચોકઠાના છેવાડાઓ, ચલન્સ્ટટલ (અિષ્ય 
અને સાતત્યપણૂા વળાકં)ની જોગવાઈ કરવી 

 

 

પી.૧૧ સકંટ પ્રતતરોધક ડદવાલનુ ંબાધંકામ 

સમય અવવધિઃ ૪ કલાક ૩૦ વમનીટ 

અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. તાલીમાથીઓ સમજ કેળવે અને તેઓ દદવાલના બાધંકામની વવશેષ વવગતો તથા પદ્વતઓનો 
અમલ કરી શકે. 
કામની સોંપિી તાલીમની સામગ્રી અને સહાય 

જૂથિઃ તાલીમાથીઓને દરેકમા ંબે હોય એવા જૂથમા ંવહેંચવા. દરેક જૂથને તેમને બાધંકામમા ંસહાય 
કરે તેના માટે એક સહાયક પ રો પાડવો. પ્રત્યેક જૂથ બાજ ની મ ખ્ય જગ્યામા ં૪ ફૂટ અંદાજીત ઉંચાઈ 
અને ૬ ફૂટની લબંાઈની સાથે ‘સી’ અથવા ‘ઝેડ’ આકારની લોડ બેદરિંગની અલગ-અલગ દદવાલન  ં
ચણતર કરશે. 
નીચે દશાાવેલી દદવાલોના પ્રકાર સચૂવવામા ંઆવે છેિઃ 
૧. English/ લલેવમશ સાધંા સાથેન  ંઇંટન  ંચણતર. 
૨. રેટ રેપ બોન્સ્ટડ સાથેન  ંઇંટન  ંચણતર 

૩. કોસ્ડા રેન્સ્ટડમ રબલ સ્ટોન મેસનરી 
૪. ઇંટ સાથેન  ંમયાાદદત ચણતર 

માપન પટ્ટી, ન્સ્પરીટ લેવલ, એલ 
એંગલ, ઓળંબો, દોરી, માપન પેટી, 
લેવચલિંગ માટેની નળી, લેલ .ં પથ્થરો, 
ઇંટો, સીએસઈબી/ કોંદક્રટના બ્લોક્સ, 
વાયરન  ંગ ચંળંુ, લલાન્સ્ટકનો ર્ કડો, 
ઓળંબો, અલગ અલગ પ્રકારના 
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૫. બ્લોકન  ંચણતર (દબાવેલા માટીના બ્લોક, કોંદક્રટના 
પોલા બ્લોક, કોંદક્રટના ઘન બ્લોક) 
 

સ્થાવનક રીતે પ્રચચલત અન્સ્ટય દદવાલના પ્રકારોને સબંવંધત 
કદડયાના જૂથ હાથ ધરે તો તેને પ્રોત્સાહન આપવામા ંઆવે 
છે. વધ  જૂથ હોય એવા દકસ્સામા,ં આમાથંી અમ ક પ્રકારની 
દદવાલન  ંપ નરાવતાન થઈ શકે છે. 
 

દરેક જૂથે નીચેની લાક્ષચણક્તાઓ સદહતની દદવાલન  ંચણતર 
કરવ  ંજોઈએ 

૧. એક સમસ્તરીય વળાકં 

૨. એક ખણૂાના મજબતૂીકરણ અથવા અન્સ્ટય યથાયોગ્ય 
વવગતો સદહતનો એલ અથવા ટી સાધંો 
૩. એક ખાલી જગ્યા માટે બારી-બારણાના ચોકઠાના છેડા 
માટેની એક વવગત 

૪. આરપાર પથ્થરોનો ઉપયોગ (પથ્થરના ચણતરમા)ં 

લેલા, ખોદકામના સાધનો, કોશ, 
વસમેન્સ્ટટ રેતીના માલના વમશ્રણ માટે 
બાલદી (ઘમલા), મજબતૂીકરણ 
માટેના સળીયા, કાકંરીની રેત, 
વાળવાના વાયર. 

 

સી.૧૨ છાપરાઓ અને છતોની સકંટ પ્રતતરોધક લાક્ષણિક્તાઓ 

સમય અવવધિઃ ૩ કલાક 
અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. તાલીમાથીઓ પ્રદેશમા ંઆવલોકન કરવામા ંઆવતી વવવવધ પ્રકારની છતો – ઢોળાવ, સમતળ 
છાપરા અને અન્સ્ટય પ્રકારો વવશે જાણકારી મેળવશે. 
૨. તેઓ છતોની સમસ્યાઓ અને નબળાઈઓ કે જે ઈમારતોમા ંન કસાનીમા ંપદરણમે છે અને તેન  ં
કેવી રીતે શમન કરવ  ંતે અંગે મલૂ્યાકંન કરી શકે. 
સત્રની તવર્તો પદ્તતઓ અને સાધનો 
પ્રદેશમા ંછતિઃ સામગ્રી અને બાધંકામ 

૧. ઢોળાવવાળી છતની વસસ્ટમિઃ દરજ-રાલટર-પચલિન 
વસસ્ટમ અને ટ્રુસ વસસ્ટમ. 
૨. સમતળ છતની વસસ્ટમોિઃ પાદટયાના મોભની છત અને 
આરસીસી સ્લબે્સ વવશ ેચચાા કરવી. 
૩. પ્રદેશમા ંપ્રચચલત અન્સ્ટય સ્થાવનક છતની પદ્વતઓ હાથ 
ધરવી જોઈએ 

છતને થતા લાક્ષચણક ન કસાન 

૧. છત છેવાડથેી ઉખડવી (વાવાઝોડા દરવમયાન) 
૨. હળવી છત અને ભારે છત (ધરતીકંપ દરવમયાન) 

પદ્વતઓિઃ 
પ્રવશક્ષકો તરફથી સહાયતાની સાથે 
તાલીમાથીઓ દ્વારા યાદી તયૈાર કરવી. 
પ્રવશક્ષકો દ્વારા વવગતવાર વણાન. 
પ્રવશક્ષકો દ્વારા સદક્રય ચચાા સાથેના 
પે્રઝન્સ્ટટેશન (પીપીટી૧૨)ની રજૂઆત. 
 

તાલીમ સામગ્રી અને સહાયિઃ પ્રોજેક્ટર, 
કો્લ્ ટર, સ્ક્રીન, વીજ પ રવઠો, 
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૩. ઉંચા મોભની ઘણ અસરને કારણે વત્રકોણાકાર દદવાલને 
ન કસાન 
 

અલગઅલગ સકંટોમા ંઅલગઅલગ વસસ્ટમોના ગ ણદોષો 

બ્લેકબોડા અને ચોક, ફ્લલપચાટા અને 
પેન 

સકંટ પ્રવતરોધક છતના બાધંકામના વસદ્ાતંો 
૧. ડાયફેમ એક્શન અને ઈન-લલને બ્રેવસિંગ/ આરસીસી 
સ્લેબ 

૨. બોક્સ એક્શન 

૩. ફેલાવવાના પ્રાથવમક ખ્યાલ (એક માગીય અને દ્વદ્વ 
માગીય સ્લબે) તેમજ આરસીસી સ્લેબ્સ માટેની 
મજબતૂીની જરૂદરયાતો 
વવગતો 
૧. છત-દદવાલના સાધંા અને દદવાલની લલેટ્સ 

૨. ઢોળાવવાળી છત માટે ઈન-લલને બ્રેવસિંગ 

૩. ઉંચા મોભ, વળી અન ેભારોદટયાને બેસાડવાની દક્રયા 
૪. છતની લાદીઓ અથવા ર્ કડાને બેસાડવાની દક્રયા 
૫. લટક્તા અને છાપરાના છેડાની દડઝાઈન અને સ રચક્ષત 
કરવાની દક્રયા 

પદ્વતિઃ પ્રવશક્ષકો દ્વારા પે્રઝન્સ્ટટેશન 
(પીપીટી૧૨)ની રજૂઆત અને 
તાલીમાથીઓ દ્વારા કરવામા ંઆવેલા 
અવલોકનોને આધારે સાદા ઉદાહરણો 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
પ્રોજેક્ટર, કો્લ્ ટર, સ્ક્રીન અને વીજ 
પ રવઠો, બ્લેકબોડા અને ચોક, ફ્લલપચાટા 
અને પેન 

 

પી.૧૩ સકંટ પ્રતતરોધક છાપરા અને છતનુ ંબાધંકામ 

સમય અવવધિઃ ૪ કલાક ૩૦ વમનીટ 
અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. દક્રયાત્મક પ્રયોગના અમલીકરણ દ્વારા તાલીમાથીઓ છતના બાધંકામની મહત્વની વવગતો અને 
પદ્વતઓની સમજ કેળવશે 

કામની સોંપિી તાલીમની સામગ્રી અને સહાય 

જૂથિઃ તાલીમાથીઓને બ-ેબનેા જૂથમા ંવવભાજીત કરવામા ંઆવશે. તેઓ જૂથો દ્વારા વનમાાણ કરવામા ં
આવેલા નમનૂાઓ પર ચચાા કયાા બાદ મોભ અને પાદટયાની છત અને આરસીસીની છતન  ં
વવગતવાર વનમાાણ કરશે. 
આ ઉપરાતં, સપંણૂા માપનના વનદશાન અથવા માપના મોડલો દ્વારા દફલર સ્લેબ, વત્રકોણાકાર ચણતર 
અને ઢોળાવવાળી છતના વનદશાન/ ચચાા-વવચારણા કરવામા ંઆવશે. 
સમતળ છત 

૧. વનમાાણની કામગીરી 
મોભ અને પાદટયાિઃ બે સમાતંર દદવાલો પર. તાલીમાથીઓ 
પથ્થરના મોભ અને પાદટયાની છતન  ંવનમાાણ કરશે. 

માપન પટ્ટી, ન્સ્પરીટ લેવલ, એલ 
કોણ, ઓળંબો, દોરી, માપન પેટી, 
લેવચલિંગની નળી, લેલ ,ં મોભ, 
વળીઓ, ઇંટો, રેતી, વાયરન  ં
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આરસીસી સ્લબેન  ંએકત્રીકરણ અને મજબતૂીકરણ 

 

૨. વનદશાન અને ચચાા-વવચારણા 
આરસીસી સ્લબેિઃ એકલ અન ેદ્વદ્વ-માગીય સ્લેબ્સ, છેવાડાના 
મોભન  ંમજબતૂીકરણ, સ્તભંથી લઈને છત સ ધીના સાધંા પર 
સ્ટીલની વવગત. 

ચારણી, લલાન્સ્ટકનો ર્ કડો, 
ઓળંબો, અલગ-અલગ પ્રકારના 
લેલા,ં ખોદકામના સાધનો, કોશ, 
વસમેન્સ્ટટ રેતીના વમશ્રણ માટેની 
બાલદી (ગમલા), મજબતૂી માટેના 
સચળયા, જાડી રેતી, વાળવાનો 
વાયર. 
 

તૈયારીિઃ 
૧. મોભ અન ેવળીઓની છત 
બનાવવા માટે કદડયાકામ કરેલી 
ઉંચી દદવાલોના ઓછામા ંઓછા 
ચાર થર રાખવા. 
૨. વનદશાન અને ચચાાના ઉદે્દશ 
માટે, આરસીસી સ્લબે અને દફરલ 
સ્લેબ માટેના મજબતૂીકરણના 
સ્ટીલના પાજંરા તૈયાર રાખવા 
જોઈએ. 

ઢોળાવ ધરાવતી છત 

આધારભતૂ ચોગઠાની દડઝાઈન અને છાપરાની મોભ માટેની 
દડઝાઈન, વળીઓ, છાપરાના આડસરની વયવસ્થાન  ંવનદશાન. 
અલગ-અલગ ઘટકો અન ેછતથી દદવાલ, દદવાલની તક્તી, 
છાપરાના બહારના છેડાની વવગતો, તક્તીની અંદરની તાણ 
વગેરેના સાધંાની જગ્યા. 
 

ચચાા માટેના મ દ્દાઓ 

૧. સમતળ અન ેઢોળાવવાળી છતોમા ંછત અને દદવાલના 
સાધંા 
૨. સાધંાઓ દ્વારા છતના અલગ-અલગ ઘટકોન ેબાધંવા 
૩. આધારભતૂ ચોગઠાની દડઝાઈન 

૪. (૧) લબંવત ખણૂાની મજબતૂીનો સળીયો, (૨) મયાાદદત 
કદડયાકામના લબંવત આરસી ઘટકો, અને (૩) કોઈ લબંવત 
મજબતૂી નહીં જેવી અલગ-અલગ પદરન્સ્થવતઓમા ંલબંવત 
મજબતૂી, છતના વળાકં અને સ્લેબના સાધંા 

તૈયારીિઃ વત્રકોણાકાર ચણતર અને 
અંક શ્ ક્ત છતોના મોડલની ચચાા 
અને વનદશાનના ઉદે્દશથી તયૈાર 
રાખવા. કોઈ પતરાની છતન  ંહોઈ 
શકે અને અન્સ્ટય કોઈ તક્તીઓન ,ં 
કોઈ આડસરના મોભન  ંઅને અન્સ્ટય 
કોઈ આધારભતૂ ચોગઠાની વસસ્ટમ 
સાથેન  ંહોઈ શકે છે. 
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પી.૧૪ સ્થળ મલુાકાતઃ ગ્રામીિ મકાનનુ ંબાધંકામ અને ઉપલબ્ધ સામગ્રી 
સમય અવવધિઃ ૮ કલાક 

અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. તાલીમાથીઓ તમેના સદંભામા ંસકંટ પ્રવતરોધકને લગતી બાધંકામની સામાન્સ્ટય સમસ્યાઓને 
સમજી શકે અને સકંટ પ્રવતરોધક પદરબળો લાગ  કરવાની સમજ કેળવશે. 
૨. તેઓ બજારમા ંઉપલબ્ધ સારી ગ ણવિાની સામગ્રી વવશે જાણકારી પ્રાલત કરશે. 
કામની સોંપિી તાલીમની સામગ્રી અને સહાય 

જૂથિઃ તાલીમાથીઓ સાથે મળીને અગાઉથી ઓળખ કરવામા ંઆવેલા મકાનો/ ગામડાઓની અને 
પછીથી વનકટના સામગ્રીનો પ રવઠો પ રો પાડનારા, ઇંટ, સ્ટીલ, વસમેન્સ્ટટ, રેતી, બ્લોક્સ વગેરેના 
વવકે્રતાઓની મ લાકાતે જઈ શકે છે. જો આ વવસ્તારમા ંકોઈ સીએસઈબી ઉત્પાદકો હોય, તો તે 
એકમની એક મ લાકાત સામગ્રી અને પ્રદક્રયાની સમજ કેળવવા માટે ગોઠવવી જોઈએ. 
વવસ્તારમા ંઆવેલા મકાનો (પણૂા થયેલા અને બાધંકામ 
હઠેળ હોય તેવા)ન  ંઅવલોકન કરવા માટે વનકટના ગામની 
સ્થળ મ લાકાત કરવી અને નીચે દશાાવેલી બાબતે શીખવ .ં 
૧. લોકોએ બનાવલેા વવવવધ પ્રકારના મકાનો 
૨. બાધંકામની સામાન્સ્ટય ત્ર દટઓ કે જેનાથી આંતદરક 
વનબાળતાઓ આવી શકે છે 

૩. તે સવેના શમન માટે તાલીમ, તાલીમાથીઓમા ંથયેલી 
ચચાાઓ અને મકાનના માચલકો/ કદડયાઓ સાથેની ચચાાઓ 
દ્વારા મેળવેલા જ્ઞાનને લાગ  કરવ .ં 
૪. વવસ્તારમા ંસકંટ પ્રવતરોધક્તામા ંસહાયક બન ેતેની સાથે 
સકંળાયેલી અથવા ફેરફાર થયેલી હોઈ શકે તેવી વધ  
વવગતો પર પહોંચાડ ેતેવા અવલોકનો 

તાલીમાથીઓ અન ેપ્રવશક્ષકોને ગામની 
મ લાકાતે જવા માટેન  ંયોગ્ય વાહન. 
દરેક જૂથને તેમના અવલોકનો અને 
િન્ષ્ટકોણની નોંધ લેવા માટે સ્કેચ પેડ/ 
ડાયરી, પેન્ન્સ્ટસલો/ પેન અન ેમાપન 
પટ્ટી. 
 

તૈયારીિઃ તાલીમાથીઓએ યોગ્ય 
ઉદાહરણો (પણૂા થયેલા, બાધંકામ 
ચાલી રહ્  ંહોય તેવા આઈએવાય/ 

પીએમએવાય મકાનોના સયંોજન)ની 
વનકટના ગામની વસાહતમા ંઓળખ 
કરવી કે જ્યા ંતાલીમાથીઓ સકંટ 
પ્રવતરોધક બાધંકામન  ંઅવલોકન કરી 
શકે કે જેને એક મકાનન  ંબાધંકામ 
કરતા હોય ત્યારે ધ્યાનમા ંરાખવ  ંકે 
નહીં તે વનયત કરાય. 
 

તાલીમાથીઓ સ્થળની મ લાકાતના 
વવસ્તારની વનકટમા ંપરંપરાગત 
સામગ્રી પ રી પાડનારા અને 
સીએસઈબી/ ફલાય એશની ઈંટો/ 
અન્સ્ટય સામગ્રીના ઉત્પાદન એકમો (જો 

પછીથી તાલીમાથીઓ વનકટના સામગ્રી પ રી પાડનારાની 
મ લાકાત લઈ અને ઉપલબ્ધ સામગ્રી અને તેની ગ ણવિા 
વવશે ચચાા કરશે. તેઓ માલસામાનના અને ખરાબ 
ગ ણવિાની સામગ્રીઓના દર વચ્ચેના તફાવતની પણ ચચાા 
કરશે. 
 

પ્રવશક્ષકો આ ચચાામા ંમધ્યસ્થતા કરશે અને તાલીમાથીઓને 
ગ ણવિા તથા વપરાશમા ંલેવા માટેની ભલામણો અંગનેી 
તેમની શોધખોળના તારણ મેળવશે. 
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સામગ્રીના ઉત્પાદક એકમની મ લાકાત અને સીએસઈબી/ 
લલાય એશ, અન્સ્ટય સામગ્રીઓના ઉત્પાદકો સાથે ચચાા કરવી. 

ત્યા ંકોઈ હોય તો)ની ઓળખ કરી શકે 
છે. 

 
 

સી.૧૫ બાધંકામના અન્ય ઘટકો માટે સકંટ પ્રતતરોધક લાક્ષણિક્તાઓ 

સમય અવવધિઃ ૨ કલાક 

અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. તાલીમાથીઓ ઈમારતના પરચરૂણ ઘટકોમા ંસકંટ પ્રવતરોધકના પદરબળો વવશ ેજાણકારી મેળવશે. 
સત્રની તવર્તો પદ્તતઓ અને સાધનો 
પરચરૂણ ઘટકો પર સકંટોની અસર અને આ અસરના શમન 
માટેના માગો 
૧. ધાબાની પાળીિઃ ધાબાની પાળી ધરતીકંપ અને પરૂ તેમજ 
વાવાઝોડા ંમાટે હળવા વજનની અને યોગ્ય ઉંચાઈની હોવી 
જોઈએ. ગડારવાળા સ્લેબ્સ પરની ધાબાની પાળીઓની ચચાા. 
૨. બાલ્કની અને છજાિઃ બ્રેકેટ્સ અને હળવા વજનના 
બાધંકામનો પદરચય આપવો. સકંટ પ્રવતરોધક્તા માટે 
લચકતા અને સ્ટીલની દડઝાઈન માટેની મયાાદાઓ. આરસીસી, 
પથ્થર વગેરે અને યોગ્ય આધારજન્સ્ટયતાનો ઉપયોગ. 
૩. પગવથયાિઃ ધરતીકંપના કંપન દરવમયાન મ ખ્ય સરંચનાને 
થત  ંન કસાન ટાળવા માટે પગવથયાને મ ખ્ય બાધંકામથી 
અલગ તારવવ .ં પરૂ દરવમયાન ઉપયોચગતા. પાયા અને 
રમણા પર આધાર અને આધારભતૂતાન  ંમહત્વ. 
૪. વરંડોિઃ ધરતીકંપ સભંવવત વવસ્તારમા ંસ્તભંોને યોગ્ય રીતે 
જકડી રાખવા જોઈએ. તેને ઈમારતની છત અને પ્લલન્સ્ટથની 
સાથે યોગ્ય રીતે આધારભતૂ કરવા જોઈએ, જેથી કરીને તે 
અન્સ્થર બને નહીં. 
૫. ઓનહડે ટાકંીઓિઃ અસાધારણ ભારણને આધાર આપવા 
માટે તેન  ંવજન ઉઠાવવા અને માળખાગત જરૂદરયાતની 
વવગતવાર સમજ આપવી. સામાન્સ્ટય ભલૂો અને ન કસાન, અને 
તેના શમન માટેના માગો. 

પદ્વતિઃ પ્રવશક્ષકો દ્વારા પે્રઝન્સ્ટટેશન 
(પીપીટી૧૫)ની રજૂઆત અને 
તાલીમાથીઓ દ્વારા જે શીખવામા ં
આવ્  ંછે અને તેમા ંજો સ ધારાની 
જરૂર હોય તેના દક્રયાત્મક પ્રયોગ 
પરના તાલીમાથીઓના અવલોકનને 
આધારે સામાન્સ્ટય ઉદાહરણો. 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
પ્રોજેક્ટર, સ્ક્રીન અને વીજ પ વરઠો, 
બ્લેકબોડા અને ચોક, ફ્લલપચાટા અને 
પેન 

સેવાઓ અને ફરનીચર 

૧. વવજળી સાથ ેસબંવંધતિઃ વીજ કરંટથી થતી હાવન વનવારવા 
માટે 

 



 
30 

૨. લલપ્્બિંગિઃ લીકેજ અને મદંવાડને ટાળવા. ખાળ ક વાઓ 
(પાયા અને પાણીના સ્ત્રોતથી દૂર રાખવા) 
૩. આંતદરક સરંચના અને ફરનીચર (અવયવસ્થા રદહત બહાર 
નીકળવાનો માગા, લટક્તા ઘટકો વગેરે) 

 

સી.૧૬ જથ્થાનો અંદાજ અને પડ્તર ડકિંમત 

સમય અવવધિઃ ૧ કલાક 

અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. તાલીમાથીઓ સકંટ પ્રવતરોધક લાક્ષચણક્તાઓ સદહત મકાનની પડતર દકિંમતનો અંદાજ આંકી શકે. 
સત્રની તવર્તો પદ્તતઓ અને સાધનો 
પ્રવશક્ષકો દ્વારા ઇંટ અને પથ્થરની દદવાલો અને ઢોળાવ તેમજ 
સમતળ છત, યથાયોગ્ય પાયાના ઉપયોગથી પ રી પાડવામા ં
આવેલી મકાનની દડઝાઈનોને આધારે બાધંકામના વવવવધ 
પદરબળો સચૂચબદ્ કરવા. બાધંકામના સ્થાવનક દક્રયાત્મક 
પ્રયોગને આધારે સામગ્રીના વધ  વવકલ્પો હાથ ધરવામા ંઆવી 
શકે છે. 
૨. ઈમારતના પાયા, દદવાલો, વળાકંો, છત, છતની સામગ્રી, 
લબંવત મજબતૂી અને બારી- બારણા જેવા પ્રત્યેક પદરબળો 
માટે જરૂરી સામગ્રીના જથ્થા 
૩. સ્થાવનક બજારમાથંી એકત્ર કરવામા ંઆવેલી સામગ્રીના 
દર અને તાલીમાથીઓન  ંઅને પ્રવશક્ષકોન  ંજ્ઞાન. 
૪. મકાનના દરેક પદરબળો માટેની પડતર દકિંમતનો અંદાજ 
અને સપંણૂા તેમજ પ્રવત ચોરસ મીટરની િન્ષ્ટથી મકાનની 
એકંદર પડતર દકિંમત 

૫. સકંટ પ્રવતરોધક સામગ્રીની સાથે અથવા તેના વવના સપંણૂા 
અને પ્રવત ચોરસ મીટરની િન્ષ્ટથી પડતર દકિંમતની 
સરખામણી 

પદ્વતિઃ પ્રવશક્ષકો દ્વારા પે્રઝન્સ્ટટેશન 
(પીપીટી૧૬)ની પડતર દકિંમતની 
ગણતરી માટે મકાનના લલાનની 
વવગતવાર સમજ આપતી રજૂઆત 

 

મકાનના વવવવધ પદરબળો, જરૂરી 
સામગ્રી, તે સામગ્રીના જથ્થા, 
સવાલ – જવાબને આધારે દકિંમતોની 
ઓળખ કરવી અને સદક્રય ચચાાઓ 
દ્વારા ઈમારતો પર સવાસમંવત 
સધાવી 
 

કાગળ પર વપ્રન્સ્ટટ કરવામા ંઆવેલા 
ખાલી પદરવશષ્ટોમા ંજથ્થાઓ અને 
પડતર દકિંમતો વવશેની માદહતી 
ભરવી 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
પ્રોજેક્ટર, કો્લ્ ટર, સ્ક્રીન અને 
વીજ પ રવઠો, બ્લેકબોડા અને ચોક, 
ફ્લલપચાટા અને પેન પદરવશષ્ટ 
ધરાવતા કાગળ (મકાનના 
પદરબળો, સામગ્રી, જથ્થા, દર અને 
પડતર દકિંમત માટે) અને પેન/ 

પેન્ન્સ્ટસલ 
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તૈયારીિઃ સ્થાવનક સામગ્રીને આધારે, 
આપવામા ંઆવેલા પદરવશષ્ટ 
ટીબીએલ૧૬મા ંસ ધારો કરવાની 
જરૂર છે અને પ રતા કાગળને વપ્રન્સ્ટટ 
કરવા/ તેની નકલોમા ંભરવા માટે 
તેને તાલીમાથીઓમા ંવહેંચવી 
જોઈએ. 

 

સી.૧૭ સવાલોની સ્પષ્ટતા 
સમય અવવધિઃ ૧ કલાક 

અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. પ્રદેશમા ંસકંટ પ્રવતરોધક બાધંકામના કોઈપણ પદરબળો વવશ ેતાલીમાથીઓની સશંય અને 
સવાલને પરીક્ષાના પ્રશ્નોની સાથેસાથે સ્પષ્ટ કરવામા ંઆવે છે. 
સત્રની તવર્તો પદ્તતઓ અને સાધનો 
ઈમારતના સકંટ પ્રવતરોધક મકાનો સદંભે તમારે આવી કોઈ 
ન્સ્થવત ઉદભવી હોય, કે જેને આ તાલીમ કાયાક્રમમા ંસામેલ 
કરવામા ંઆવી ન હોય તેના વવશે પ્રવશક્ષક ફરી એકવાર 
પચૃ્છા કરી શકે છે. અન્સ્ટય તાલીમાથીઓને આ સવાલોના 
જવાબ આપવા પ્રોત્સાદહત કરવામા ંઆવશે, અને જો તનેા 
જવાબ ન મળે, તો પ્રવશક્ષકો તેની સ્પષ્ટતા કરશે. 
પરીક્ષામા ંપ છવામા ંઆવેલા સવાલો પર સત્રમા ં
તાલીમાથીઓને સ્પષ્ટતા કરવામા ંઆવવી જોઈએ. 

પદ્વતિઃ અન્સ્ટય પ્રવશક્ષકો દ્વારા પ્રવતભાવ 
આપવામા ંઆવેલા સવાલોના 
પ્રવશક્ષકો દ્વારા પહલેા સવાલ. 
પ્રવશક્ષકો દ્વારા અન િર રહલેા 
સવાલોની સ્પષ્ટતા કરવામા ંઆવશે. 
 

તાલીમની સામગ્રી અને સહાયિઃ 
બ્લેકબોડા અને ચોક, ફ્લલપચાટા અને 
પેન 

 

સી.૧૮ સમાપન સત્ર 

સમય અવવધિઃ ૨ કલાક 

અપેચક્ષત પદરણામો 
૧. પ્રવશક્ષકો, તાલીમાથીઓ અને તાલીમના સત્ર માટેની ફીડબેક મેળવવામા ંઆવે છે. 
૨. તાલીમાથીની પ ન્સ્તકાની વહેંચણી કરવામા ંઆવે છે અને તેની ઉપયોચગતા વવશે સમજ આપવામા ં
આવે છે. 
૩. પ્રમાણપત્રોની વહેંચણી કરવામા ંઆવે છે. 
સત્રની તવર્તો પદ્તતઓ અને સાધનો 
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તાલીમની ફીડબેકિઃ પહલેા દદવસના પીન-અપ કાડાસ પરથી 
એક નજર પાછળ નાખીને દરેક વયન્ક્તના ઉદે્દશ અને 
અપેક્ષાઓ પદરપણૂા થતી હોય તો તેની આકારણી. 
 

પ્રવશક્ષકની ફીડબેકિઃ પ્રવશક્ષકો તાલીમાથીઓને તેમના 
અન ભવો વણાવવા જણાવે છે, તેમની આકાકં્ષાઓ પદરપણૂા 
થઈ હતી કે નહીં અને તેઓ તેમના બાધંકામના ભાવવ 
કામકાજમા ંઆ તાલીમ સહાયક બનશે કે નહીં તે સબંધેં 
તેમની િન્ષ્ટથી વણાન કરે છે. 
 

તાલીમાથીન  ંફીડબેકિઃ પ્રવશક્ષકો તાલીમાથીઓના પ્રવતભાવ 
વવશે ચચાા કરે છે. તાલીમનો દહસ્સો અને પ્રવશક્ષકોએ સારી 
રીતે પ્રવતભાવ આલયો અને એવો ભાગ કે જ્યા ંપ્રવશક્ષકોની 
અપેક્ષાઓ યોગ્ય રીતે પદરપણૂા નહોતી થઈ અને જ્યા ં
તાલીમાથીઓ હાથ ધરવામા ંઆવેલી તાલીમ દ્વારા વધ  
સ ધારો લાવી શકે છે. 

પદ્વતિઃ વપન-અપ કાડાસની યાદગીરી 
અને સમીક્ષા કરવી. તાલીમાથીઓ 
અને પ્રવશક્ષકો દ્વારા ફીડબેક અને 
અન ભવને વણાવવા. 

પવત્રકાઓન  ંવવતરણ 

કદડયાઓ તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે તેમના રોજીંદા કામકાજમા ં
કરી શકે તેન  ંવવગતવાર વણાન 

પદ્વતિઃ તાલીમાથીઓની પવત્રકા 
પ ન્સ્તકાન  ંવવતરણ અને પ્રવશક્ષકો 
દ્વારા તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો 
તેને વણાવતા પે્રઝન્સ્ટટેશન 
(પીપીટી૧૮)ની રજૂઆત. 

પ્રમાણપત્રન  ંવવતરણ  
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 ૩. તાલીમનુ ંસમયપત્રક 
 

સત્ર તવષયો સમય અવતધ 

ડદવસ – ૧ 

સી૧ તાલીમનો ઉદે્દશ અને તાલીમાથીઓનો પદરચય ૦૯.૦૦ થી ૧૦.૦૦ 

સી૨ પ્રદેશમા ંરહણેાકંોના બાધંકામના પ્રકારિઃ કારીગરોન  ં
યોગદાન અને ભવૂમકા 

૧૦.૦૦ થી ૧૧.૦૦ 

સી૩ સકંટો: તીવ્રતા, પ્રાદેવશકીકરણ અને ઈમારતો પર અસર ૧૧.૦૦ થી ૧૨.૩૦ 
ભોજન માટેનો અંતરાલ 

પી૪ સામગ્રીની ગ ણવિાન  ંપદરક્ષણ કરવ  ંઅને સારી 
ગ ણવિાના બાધંકામ માટે બાધંકામના સાધનોન  ંમહત્વ 

૧૩.૩૦ થી ૧૮.૦૦ 

ડદવસ – ૨ 
 અગાઉના દદવસના વશક્ષણન  ંપ નરાવતાન ૦૯.૦૦ થી ૦૯.૩૦ 
સી૫ સકંટ પ્રવતરોધક બાધંકામના વસદ્ાતંો ૦૯.૩૦ થી ૧૦.૩૦ 
સી૬ મકાનના કદ અને રૂપરેખા માટે સકંટ પ્રવતરોધક 

લાક્ષચણક્તાઓ 
૧૦.૩૦ થી ૧૧.૩૦ 

સી૭ સ્થળ અને માટીની ન્સ્થવતન  ંમહત્વ ૧૧.૩૦ થી ૧૨.૩૦ 
ભોજન માટેનો અંતરાલ 

સી૮ સકંટ પ્રવતરોધક લાક્ષચણક્તાઓિઃ પાયા અને પ્લલન્સ્ટથ ૧૩.૩૦ થી ૧૪.૩૦ 
પી૯ નમનૂાના પાયા અને પ્લલન્સ્ટથન  ંવનમાાણ કરવ  ં ૧૪.૩૦ થી ૧૮.૦૦ 

ડદવસ – ૩ 
 અગાઉના દદવસના વશક્ષણન  ંપ નરાવતાન ૦૯.૦૦ થી ૦૯.૩૦ 
સી૧૦ સકંટ પ્રવતરોધક લાક્ષચણક્તાઓિઃ દદવાલો અને બારી-

બારણા 
૦૯.૩૦ થી ૧૨.૩૦ 

ભોજન માટેનો અંતરાલ 
પી૧૧ સકંટ પ્રવતરોધક દદવાલોન  ંવનમાાણ ૧૩.૩૦ થી ૧૮.૦૦ 

ડદવસ – ૪ 
 અગાઉના દદવસના વશક્ષણન  ંપ નરાવતાન ૦૯.૦૦ થી ૦૯.૩૦ 
સી૧૨ સકંટ પ્રવતરોધક લાક્ષચણક્તાઓિઃ છત ૦૯.૩૦ થી ૧૨.૩૦ 

ભોજન માટેનો અંતરાલ 
પી૧૩ સકંટ પ્રવતરોધક છતન  ંવનમાાણ કરવ  ં ૧૩.૩૦ થી ૧૮.૦૦ 
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ડદવસ – ૫ 
 અગાઉના દદવસના વશક્ષણન  ંપ નરાવતાન ૦૯.૦૦ થી ૦૯.૩૦ 
પી૧૪ સ્થળ મ લાકાતિઃ ગ્રામીણ મકાનન  ંબાધંકામ અને ઉપલબ્ધ 

સામગ્રી 
૦૯.૩૦ થી ૧૨.૩૦ 

ભોજન માટેનો અંતરાલ 
પી૧૫ સ્થળ મ લાકાત (ઉિરાધા) ૧૩.૩૦ થી ૧૮.૦૦ 

ડદવસ – ૬ 
 અગાઉના દદવસના વશક્ષણન  ંપ નરાવતાન ૦૯.૦૦ થી ૦૯.૩૦ 
સી૧૫ બાધંકામના અન્સ્ટય ઘટકો માટે સકંટ પ્રવતરોધક 

લાક્ષચણક્તાઓ 
૦૯.૩૦ થી ૧૧.૩૦ 

સી૧૬ જથ્થા અને પડતર દકિંમતોનો અંદાજ આંકવો ૧૧.૩૦ થી ૧૨.૩૦ 
ભોજન માટેનો અંતરાલ 

 પરીક્ષા ૧૩.૩૦ થી ૧૫.૩૦ 
સી૧૭ સવાલોની સ્પષ્ટતા ૧૫.૩૦ થી ૧૬.૩૦ 
સી૧૮ સમાપન સત્ર ૧૬.૩૦ થી ૧૮.૦૦ 
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૪. તાલીમની સામગ્રી 
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સ્લાઈડ્સની સખં્યાઃ ૯ 

સમયઃ ૧ કલાક 

  

 સી.૧ 

પડરચય 
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સપુ્રભાત 

સલામત મકાનોના બાધંકામના પ્રારંભમા ંઆપન  ંસ્વાગત છે 

 
 
 
 

હલેો, 
 

અમે આગામી ૬ દદવસ માટે આપના પ્રવશક્ષકોની ટીમ છીએ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (નામ)           (નામ)            (નામ) 
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પ્રત્યેક ૨-૩ લોકોના જૂથોની રચના કરવી 
 

નીચેના સવાલોના જવાબ આપીને જૂથમા ંતમારો ખ દનો પદરચય આપવો 
 

પ્ર૧. તમારંૂ નામ શુ ંછે અને તમે ક્યા ર્ામેથી આવો છો? 

 

પ્ર૨. તમે કેવા પ્રકારનુ ંકામ કરો છોઃ ઇંટોનુ ંકડડ્યાકામ, પથ્થરનુ ંકડડ્યાકામ અથના અન્ય 
કોઈ? તમે જેના પર કામ ક્ુું હોય એવી શે્રષ્ઠ ઈમારત કઈ? 

 

પ્ર૩. તમે કામ માટે મલુાકાત લીધી હોય તેવા સ્થળો ક્યા-ક્યા છે? 

 

પ્ર૪. તમે કેટલા વષાનો અનભુવ ધરાવો છોઃ એક કડડ્યા તરીકે અને એક સહાયક તરીકે? 

 

પ્ર૫. તમે હાલમા ંજે કુશળતા ધરાવો છો તેને કેવી રીતે શીખ્યા હતા? 

 

શ  ંતમે કદી આપવિનો અન ભવ કયો છે? 
 

ચાલો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપીને તમારા 
અન ભવો વણાવોિઃ 
૧. શુ ંતમે કોઈ આપતત્તનો અનભુવ કયો છે? તે 
આપતત્તઓની યાદી આપો. 
 

૨. તમે અન્ય કોઈ આપતત્તનો અનભુવ ન કયો હોય, પરંત ુ
શુ ંતેના તવશે જાિકારી ધરાવો છો? 
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શ  ંતમે કદી આપવિનો અન ભવ કયો છે?  
 

૩. પ્રત્યેક સકંટ/ અનભુવ માટે, નીચેના સવાલ પછુીશુ ં
એ) કેટલા સમય પહલેા ંઆ ઘટના બની હતી? 

બી) આ ઘટના બની ત્યારે તમે ક્યા ંહતા? 

સી) તમે તમારી આસપાસમા ંશ  ંજો્  ંહત  ?ં 

ડી) તે કેટલી તીવ્ર હતી? (શ  ંબની રહ્  ંહત  ?ં પાણી કેટલ  ંઉંચ  ં
હત  /ં શ  ંધ્ર જી રહ્  ંહત  /ં પવન કેટલી ગવતથી ફૂકંાઈ રહ્યો હતો? તે 
કેટલા સમય સ ધી રહ્  ંહત  ?ં) 
ઇ) શ  ંતમે જાણો છો, તે શા માટે બન્સ્ટ્  ંહત  ?ં 

એફ) તેમા ંકેટલ  ંન કસાન થ્  ંહત  ?ં 

જી) પ્રદેશને કેટલી મોટી અસર પહોંચી હતી? શ  ંસમગ્ર વવસ્તારને 
એક સમાન અસર પહોંચી હતી? 

 
 

આ કાયાક્રમ તમને કેવી રીતે સહાયક બની રહશેે? 
 

૧. સલામત મકાનોનુ ંતનમાાિ કરવાન  ંવશક્ષણ આગામી ૬ દદવસ, ૧૯ કલાકની વથયરી અને ૨૫ 
કલાકના દક્રયાત્મક પ્રયોગના વગોમા ંપ્રાલત કરવ .ં 
 

૨. પ્રત્યેક તાલીમાથી સકંટ પ્રવતરોધક મકાનોના વનમાાણ માટેના જ્ઞાન અને કૌશલ્ય સાથે બહાર પડશે 
અને જીવન અને સપંવિ બચાવવામા ંયોગદાન આપશે. 
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તાલીમન  ંમાળખ  ં
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સ્લાઈડ્સની સખં્યાઃ ૨૫ 

સમયઃ ૧ કલાક 

 

  

 

સી૨ 

ભારતમા ંરહિેાકંોના પ્રકાર અને 

કારીર્રોની ભતૂમકા 
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અપેણક્ષત પડરિામો 
 

૧. તાલીમાથીઓ પ્રદેશમા ંઆવેલા રહણેાકંોના પ્રકારને અન રૂપ વૈવવધ્ય (પરંપરાગત અને રૂદઢગત)ની 
સમજ કેળવશે. 
 

૨. તાલીમાથીઓ અલગ અલગ પ્રકારની સામગ્રી, બાધંકામની વસસ્ટમ અને સકંટ પ્રવતરોધક રહણેાકંોના 
વનમાાણ માટે સામગ્રીની પસદંગીને અન રૂપ તેના પર ધ્યાન આપીને જાણકારી મેળવશે. 
 

૩. તાલીમાથીઓ ઉપલબ્ધ સામગ્રીના ઉપયોગથી કારીગરની ભવૂમકાની અને વવસ્તારમા ંરૂપરેખાના 
પ્રકારો વવક્સાવવામા ંસહાયક બનવા અને મકાનોને સકંટ પ્રવતરોધક ઉમેરા માટે તેના મહત્વ અંગે 
સમજ કેળવશે. 
 
 

તમે વવસ્તારમા ંબનાવેલા, વસવાટ કરેલા અથવા અવલોકન કરેલા મકાનોમા ંઉપયોગમા ંલેવામા ં
આવેલી સામગ્રીની યાદી તયૈાર કરો. 
 

૧.     ૨.    ૩. 
તમારા મતે આ મકાનો   શુ ંસામગ્રીમા ંવૈતવધ્ય  કુદરતી સકંટ દરતમયાન 

તવસ્તારમા ંસભંતવત સકંટોની  સારંૂ છે કે ખરાબ?  આ તમામ સામગ્રીના 
સામે કેટલા મજબતૂ છે?       ઉપયોગથી મકાનો બનાવવા  

ફાયદોિઃ અનેક સામગ્રી સાથનેી શક્ય છે? 

     ઈમારત એકલ સામગ્રી પર 

     તણાવ ઘટાડ ેછે, અને દકિંમત 

     વનયવંત્રત કરે છે. 
   
      
      
      
    
      
      

  

 પથ્થર 

 ઇંટ 

 ગારો 
 વસમેન્સ્ટટ 

 લાકડ  ં
 સ્ટીલ 

 અન્સ્ટય સામગ્રી 

     

  ભકંૂપ   પરૂ 

         સ નામી       ભસૂ્ખલન 

 વાવાઝોડ  ં  આગ 
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૧. કાચી ભીંતો સાથેનુ ંબાધંકામ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

લાકડા અને છાણની સમતળ છત 
ધરાવતી કાચી દદવાલો – હદરયાણા 

છાપરાની વત્રકોણાકાર છત ધરાવતી 
કાચી દદવાલો – મધ્ય પ્રદેશ 

છાપરાની ચક્રાકાર છત ધરાવતી 
કાચી દદવાલો – ગ જરાત 

ઉંચા ઢાળવાળી છત ધરાવતી કાચી 
દદવાલ – પવિમ બગંાળ 

 

લાદીઓની ઉંચા ઢાળવાળી છત 
ધરાવતી કાચી દદવાલ – છિીસગઢ 
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૨. માટીથી લીંપેલી ઘાસ અને છાિની ડદવાલ સાથેનુ ંબાધંકામ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

પતરાની ઉંચી છત ધરાવતી 
માટીથી લીંપેલી ઘાસ અને 
છાણની દદવાલ – કેરળ 

વત્રકોણાકાર ઉંચી છત ધરાવતી 
માટીથી લીંપેલી ઘાસ અને 
છાણની દદવાલ – અરૂણાચલ 

પ્રદેશ 

મેંગલોર ટાઈલ્સ જડેલી છત 
સાથેની માટીથી લીંપેલી ઘાસ 
અને છાણની દદવાલ – ઓદડશા 

મેંગલોર ટાઈલ્સને વત્રકોણાકારે જડેલી 
છત સાથેની માટીથી લીંપેલી ઘાસ 
અને છાણની દદવાલો – મહારાષ્ર 

વત્રકોણાકાર ઉંચી છત ધરાવતી 
માટીથી લીંપેલી ઘાસ અને 
છાણની દદવાલો – નાગાલેન્સ્ટડ 

ઉંચી વત્રકોણાકાર/ તક્તી જડેલી 
છત સાથેની માટીથી લીંપેલી ઘાસ 
અને છાણની દદવાલો – ઝારખડં 
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૩. કાચી ઈંટોની ડદવાલો સાથેનુ ંબાધંકામ 

 

 

 

ઉંચી વત્રકોણાકાર છત ધરાવતી 
કાચી ઈંટોની દદવાલો – વસક્કક્કમ 

લાકડા અને છાણની સમતળ છત 
ધરાવતી કાચી ઈંટોની દદવાલ – હદરયાણા 

દેશી નચળયાની ઉંચી વત્રકોણાકાર છત 
ધરાવતી કાચી ઈંટોની દદવાલ – રાજસ્થાન 

ઉંચી વત્રકોણાકાર છત ધરાવતી કાચી 
ઈંટોની દદવાલ – પવિમ બગંાળ 

લાકડા અને છાણની સમતળ છત ધરાવતી 
કાચી ઈંટોની દદવાલ – દહમાચલ પ્રદેશ 

ઉંચી વત્રકોણાકાર છત ધરાવતી 
કાચી ઈંટોની દદવાલ – ઉિર પ્રદેશ 
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૪. રોડ્ા પથ્થરની ડદવાલો સાથેનુ ંબાધંકામ 

 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

સીજીઆઈ પતરાની વત્રકોણાકાર છત 
ધરાવતી રોડા પથ્થરના કદડયાકામની 

દદવાલો – જ્મ  અને કાશ્મીર 

સ્લેટના પથ્થરની વત્રકોણાકાર ઉંચી 
છત ધરાવતી રોડા પથ્થરના 

કદડયાકામની દદવાલો – છિીસગઢ 

સીજીઆઈ પતરાની વત્રકોણાકાર ઉંચી 
છત ધરાવતી રોડા પથ્થરના 

કદડયાકામની દદવાલો – દહમાચલ પ્રદેશ 

વત્રકોણાકાર ઉંચી છત ધરાવતી 
રોડા પથ્થરના કદડયાકામની 

દદવાલો – ઝારખડં 

મેંગલોર તક્તીથી મઢેલી વત્રકોણાકાર 
છત ધરાવતી રોડા પથ્થરના 

કદડયાકામની દદવાલો – ઉિરાખડં 

દેશી નળીયાની સમતળ છત 
ધરાવતી રોડા પથ્થરના કદડયાકામની 
દદવાલો – દાદરા અને નગર હવેલી 
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૫. પથ્થરના ચોસલાની ડદવાલો ધરાવત ુ ંબાધંકામ 

 
 

   
 
   

 
 
 
 

મેંગલોર ટાઈલ્સથી મઢેલી 
વત્રકોણાકાર છત ધરાવતી પથ્થરના 

ચોસલાની દદવાલો – કણાાટક 

આરસીસીની સમતળ છત 
ધરાવતી પથ્થરના ચોસલાની 

દદવાલો – કેરળ 

દેશી નળીયાની ઉંચી છત 
ધરાવતી પથ્થરના ચોસલાની 

દદવાલો – છિીસગઢ 

મેંગલોરી નળીયાની ઉંચી 
વત્રકોણાકાર છત ધરાવતી પથ્થરના 

ચોસલાની દદવાલો – ગોવા 

સીજીઆઈના પતરાથી મઢેલી છત 
ધરાવતી પથ્થરના ચોસલાની 
દદવાલો – દહમાચલ પ્રદેશ 

પાતળા પાદટયાની ઉંચી વત્રકોણાકાર 
છત ધરાવતી પથ્થરના ચોસલાની 
દદવાલો – જ્મ  અને કાશ્મીર 
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૬. લાકડ્ાની ડદવાલો ધરાવત ુ ંબાધંકામ 

 

   

   

 
 
 
 

લાકડાની ઉંચી વત્રકોણાકાર છત 
ધરાવતી લાકડાની દદવાલો – ઉિરાખડં 

ઉંચી ઘાસની છત ધરાવતી 
લાકડાની દદવાલો – વસક્કક્કમ 

મેંગલોર નળીયાની ઉંચી વત્રકોણાકાર છત 
ધરાવતી લાકડાની દદવાલો – કેરળ 

સ્લેટના પથ્થરોથી વતરછી મઢેલી 
છત ધરાવતી લાકડાની દદવાલો – 

દહમાચલ પ્રદેશ 

સીજીઆઈ પતરાથી લદાયેલી ઉંચી 
વતરછી છત ધરાવતી લાકડાની 
દદવાલો – જ્મ  અને કાશ્મીર 

સીજીઆઈ પતરાની વતરછી ઉંચી છત 
ધરાવતી લાકડાની દદવાલો – વસક્કક્કમ 
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૭. પકવેલી ઇંટની ડદવાલો ધરાવત ુ ંબાધંકામ 

 

 
  

 આરસીસીની સમતળ છત ધરાવતી પકવેલી 
ઇંટોની દદવાલ – ઉિર પ્રદેશ 

દેશી નળીયાથી લદાયેલી છત ધરાવતી પકવેલી 
ઇંટોની દદવાલ – પવિમ બગંાળ 

મેંગલોર નળીયાથી લદાયેલી છત ધરાવતી 
પકવેલી ઇંટોની દદવાલ – તવમલનાડ  
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બનંે વચ્ચેનો સબંધં શ  ંછે 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

શા માટે કેટલાકં વવસ્તારોમા ંચોક્કસ પ્રકારના મકાનો મળી આવે છે? 

 

આરસીસીની સમતળ છત ધરાવતી પકવેલી 
ઈંટોની દદવાલ – હદરયાણા 

સીજીઆઈ પતરાથી લદાયેલી છત ધરાવતી 
પકવેલી ઈંટોની દદવાલ – મેઘાલય 

બહ વવધ ગડારની આરસીસીની સમતળ છત 
ધરાવતી પકવેલી ઇંટોની દદવાલ – અસમ 

ઉંચ  ંત્રાસં   છાપરૂ ંધરાવતી થેચ સાથેની પકવેલી 
ઈંટોની ખાચંાવાળી દદવાલો – અરૂણાચલ પ્રદેશ 

પ્રદેશ

સકંટ

ઈમારતના પ્રકાર
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કારીર્રોની ભતૂમકા 
 

સલામત મકાનોના બાધંકામમા ંસમાજના માર્ાદશાક તરીકેની કડડ્યાઓની ભતૂમકાના મહત્વ પર 
ભાર મકૂવો. 
 
 
 
 

તમે કેવી રીતે લોકોનો ભરોસો જીતશો? 

તમે કોવી રીતે લોકોને ખાતરી કરાવશો? 

તમે જે કામ કરો તેવી અપેક્ષા લોકો રાખે તે અંગે તમે શ  ંવવચારો છો? 

લોકો તમારી ભવૂમકા કેવી રહવેી જોઈએ તનેા વવશે શ  ંવવચારે છે? 

 

ચાલો એક એવી યાદી બનાવીએ કે તમે કરી શકો અને પ્રભાવ પાડી શકો તેના વવશે લોકો શ  ંવવચારે છે. 
 

 
 

ચચાાઃ 
 

    

કારીર્ર (તમે)

એક સલાહકાર 
તરીકે

એક દડઝાઈનર/ 

ઈજનેર તરીકે

એક અમલકતાા 
તરીકે
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ચચાાઃ જ્યારે સકંટ પ્રવતરોધન માટે સારી ગ ણવિા ધરાવતી ઈમારતન  ંબાધંકામ કરી રહ્યા હોય, તે 
સમયે તમારે આ મ દ્દાઓ ધ્યાનમા ંરાખવા જોઈએ. 
 

 
 
 
 

એક નબળા મકાનનુ ં............... પરનુ ંસકંટ શુ ંહોય છે 
 

માનવ જીવન             સપંવિ 

 

તેથી, મજબતૂ અન ેસ્સ્થતતસ્થાપક મકાનોની જરૂદરયાત છે. 
 
 
 
 
 

કારીર્ર 
(તમે)

પસદંર્ીની
સામગ્રી

માળખાનો 
પ્રકાર

કૌશલ્યો

પડ્તર ડકિંમત
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એક મકાનને શુ ંમજબતૂ બનાવે છે? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

સામગ્રી 
(ઉપયોગમા ંલેવાની થતી 

સામગ્રી) 
બાધંકામની ગિુવત્તા 
(દડઝાઈન, ટેકનોલોજી, 

બાધંકામ) 

સ્સ્થતતસ્થાપક્તા 
(સકંટોમા ંટકી રહવેાની 

ક્ષમતા) 
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સ્લાઈડ્સની સખં્યાઃ ૧૦૦ 

સમયઃ ૧ કલાક ૩૦ તમનીટ 

 
 

 

સી૩ 

સકંટો: તેમની તીવ્રતા, ઝોનેશન અને 

ઈમારતો પર અસર 
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અપેણક્ષત પડરિામો 

૧. તાલીમાથીઓ અલગઅલગ પ્રકારના ંસકંટો, તેના ઉદભવ અને પ્રદેશમા ંતેની આવવૃિ અંગેની સમજ 
કેળવશે. 
 

૨. તાલીમાથીઓ સકંટોની તીવ્રતા અને તેમની પરાકાષ્ટાના માપનની પદ્વતઓ વવશે સમજ કેળવશે. 
 

૩. તાલીમાથીઓ સકંટોના અલગઅલગ પ્રદેશો અંગે ચચાા કરશે અને તેમના ખ દના પ્રદેશને સભંવવત 
સકંટોની તીવ્રતાની સાથે સરખાવશે. 
 
 
 
 

સકંટો 

     

       ધરતીકંપ     પરૂ   વાવાઝોડ  ં      સ નામી         ભસૂ્ખલન 
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     ભકંૂપ 
 
 

ધરતીકંપઃ પથૃ્વીની સપાટીની અચાનક થતી દહલચાલ 

 
 

ધરતીકંપ 
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ભારતીય ઉપખડં ધરતીકંપોનો ઈવતહાસ ધરાવે છે. 

ધરતીકંપની તીવ્રતા અને ઉચ્ચ આવવૃિ માટેન  ંકારણ 

ભારતીય લલેટ અંદાજે ૪૯ મીમી/ પ્રવત વષાના દરે 

એવશયામા ંસરકે છે. 

ધરતીકંપ એટલે, ટેક્ટોવનક લલેટોમા ંભગંાણથી પથૃ્વીમા ં
અચાનક ધ્ર જારી આવવી 
 

હાઈપોસેન્ટર આ ક્ષવતન  ંએવ  ંપહલે  ંચબિંદ  છે કે જ્યારે ભગંાણની શરૂઆત થાય. 
 

એતપસેન્ટર એ પથૃ્વીની સપાટી પરન  ંહાઈપોસેન્સ્ટટરની ઉપર સીધ  ંચબિંદ  છે. 

 
 

ભારતમા ંનોંધપાત્ર ધરતીકંપ 

 મ ઝલફરાબાદ, જેએન્સ્ટડકે 

મેન્ગ્નટયડૂિઃ ૭.૬ જાનહાવનિઃ 
૧,૩૦,૦૦૦ વષાિઃ ૨૦૦૫ 

એવરેસ્ટની દચક્ષણ,  

નેપાળ- ચબહાર 

મેન્ગ્નટયડૂિઃ ૮.૭ 

જાનહાવનિઃ ૩૦,૦૦૦થી વધ  
વષાિઃ ૧૯૩૪ 
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આપવામા ંઆવેલા 
કોઈપિ સ્થળે નકુસાન મેસ્ગ્નટયડૂ્ ઉપરાતં અન્ય ઘિા બધા પડરબળો પર 
આધાડરત છે, જેમા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છેઃ 
 

૧. એવપસેન્સ્ટટર અને હાઈપોસેન્સ્ટટરથી અંતર 

૨. ધરતીકંપની અવવધ 

૩. ચોક્કસ સ્થળે આવેલી ઈમારતોના પ્રકાર 

૪. આ વવસ્તારમા ંઆવેલી ઈમારતોમા ંઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવેલી સામગ્રીની ગ ણવિા અને 

બાધંકામની તકનીક 

૫. શ  ંતેનાથી અન્સ્ટય કોઈ ક દરતી સકંટો તો સજાાતી નથી ને 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ભચાઉ, ગ જરાત 

મેન્ગ્નટયડૂિઃ ૬.૨ 

જાનહાવનિઃ ૧૩૮૦૫ 

વષાિઃ ૨૦૦૧ 

લાત  ર, મહારાષ્ર 

મેન્ગ્નટયડૂિઃ ૬.૪ 

જાનહાવનિઃ ૯,૭૪૮ 

વષાિઃ ૧૯૯૩વષાિઃ ૨૦૦૧ 

રીમા, વતબેટ, અસમ 

મેન્ગ્નટયડૂિઃ ૮.૬ 

જાનહાવનિઃ ૧૫૨૬ 

વષાિઃ ૧૯૫૦ 

અસમ 

મેન્ગ્નટયડૂિઃ ૮ 

જાનહાવનિઃ ૧૫૪૨ 

વષાિઃ ૧૮૯૭ 
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ધરતીકંપની તીવ્રતા 
ભજૂમા ંઆવેલો ધરતીકંપ, વષા ૨૦૦૧

 

એમએમઆઈ સ્કેલનો નકશો 
 
 

 

૫.૦, ૬.૦ અને ૭.૦ મેસ્ગ્નટયડૂ્ના ધરતીકંપ વચ્ચે શુ ંતફાવત હોય છે? 

 

એક ૭.૦ મેન્ગ્નટયડૂના ધરતીકંપથી ઉદભવતી ઉજાા ૬.૦ મેન્ગ્નટયડૂ તીવ્રતાના ધરતીકંપથી ઉદભવેલી 
કરતા ંઆશરે ૩૧ ગણી વધ  હોય છે, અને તે ૫.૦ મેન્ગ્નટયડૂથી ઉદભવેલી ઉજાા કરતા ંલગભગ ૧૦૦૦ 
(*૩૧x૩૧) ગણી વધ  હોય છે. 
 

(M7.0): 31 x (M6.0) 
(M6.0): 1000 x (M5.0) 

 

એક ૬.૩ મેન્ગ્નટયડૂની તીવ્રતાના ધરતીકંપથી ઉદભવેલી ઉજાા વષા ૧૯૪૫મા દહરોશીમા (જાપાન) પર 
ફેંકવામા ંઆવેલા પરમાણ  બો્બથી ઉત્પન્ના થયેલી ઉજાાને બરાબર છે. 
 

 



 
60 

ધરતીકંપના મેસ્ગ્નટયડૂ્ 

 

 
 

દહરોશીમાના પરમાણ  બો્બની ઉજાાની બરોબરીમા ંદશાાવવામા ંઆવી છે. 
 
 

ઝોનેશન 

૧. ક્યો ઝોન તમારા વવસ્તારમા ંઆવે છે? 

૨. શ  ંતમારો વવસ્તાર ધરતીકંપ સભંવવત પ્રદેશ 
છે? 

૩. એક ધરતીકંપ દરવમયાન કેવા પ્રકારન  ં
ન કસાન થઈ શકે છે? 

 
 

સ્ત્રોતિઃ બ્્ રો ઓફ ઈન્ન્સ્ટડયન સ્ટાન્સ્ટડડાસ વસન્સ્મક 
ઝોન મેપ ઓફ ઈન્ન્સ્ટડયા. 
  

દકલ્લરીનો ધરતીકંપ (૧૯૯૩) 
ઉિરકાશીનો ધરતીકંપ (૧૯૯૧) 

મ ઝલફરાબાદનો ધરતીકંપ (૨૦૦૫) 

ભજૂનો ધરતીકંપ (૨૦૦૧) 

નેપાળ, ચબહાર (૧૯૩૭) 

રીમા, અસમ, વતબેટ (૧૯૫૦) 
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સામાન્સ્ટય રીતે એક મકાન પર કેવા બળ કાયારત હોય છે? 

૧. ગરુૂત્વાકષાિનુ ંભારિઃ તે લબંવત પ્રકારે ઈમારતમા ંનીચેની તરફ કાયારત હોય છે. તેમા ંડડે લો્સ 
(સ્લેબ, સ્તભં, મોભ, દદવાલો વગેરેન  ંપોતાન  ંવજન) અને જીવતં ભારણ (માનવો, ફરનીચર વગેરે દ્વારા 
મકાન પર લાદવામા ંઆવત  ંવધારાન  ંભારણ). 
૨. પવનનુ ંભારિઃ આવા ભારણ એક ઈમારત પર સમસ્તરીય પ્રકારે કાયારત હોય છે. તેની તીવ્રતા સ્થળે 
સ્થળે બદલાતી રહતેી હોય છે. 
 

સામાન્ય રીતે એક મકાન પર કેવા પ્રકારના બળ કાયારત હોય છે? 

 

ભારણનો માગા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ધરતીકંપ દરતમયાન શુ ંબનતુ ંહોય છે? 

એવ  ંધારી લો કે એક વયન્ક્ત એક બધં/ઉભી રહલેી બસમા ંઉભો રહ્યો છે, અન ેત્યારબાદ અચાનક જ બસ 
શરૂ થાય અને આગળ ધપવા માડં ેછે. ત્યારે શ  ંબને? 

 

પેલો વયન્ક્ત પાછળની તરફ ફેંકાય, જો પેલ  ંબળ તેના/ તેણીના શરીરના ઉપરના ભાગમા ંલાગ  પડ ેતેવી 
ન્સ્થવતમા.ં 
 

આવ  ંશા માટે બને છે? 
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ધરતીકંપ દરતમયાન શુ ંબનતુ ંહોય છે? 
 

બસ અચાનક જ ચાલવા માડં ેછે અને તેથી જ્યારે પેલા વયન્ક્તના પગ બસની સાથે આગળ ધપે, ત્યારે 
તેના શરીરનો ઉપરનો ભાગ હજ  પણ જડતાને કારણે તેની પ્રારંચભક ન્સ્થવતમા ંજ હોય છે. 
 

ધરતીકંપ દરવમયાન, જ્યારે ધરતીમા ંધ્ર જારી આવે તો આવા જ પ્રકારની ન્સ્થવત ઉદભવતી હોય છે.  
તેનાથી મકાનની ટોચ ેઅને તચળયાની વચ્ચ ેસબંધં ધરાવતી હલચલ પ્રેરાય છે, તનેા પદરણાણે દદવાલોમા ં
તણાવ ઉદભવે છે. જમીન અને મકાનની પ્લલન્સ્ટથ અચાનક જ હલવા લાગે છે, જ્યારે દદવાલો અથવા 
સ્તભંો તણાવોને જાળવી રાખે છે. 

 
 

ધ્રજુારીને કારિે ઉદભવતુ ંનકુસાન 

 

અગાઉની સ્લાઈડમા ંદશાાવ્  ંછે તે મ જબ પથૃ્વી અને મકાનની પ્લલન્સ્ટથ અચાનક જ હલવા લાગે છે, જ્યારે 
દદવાલો કે સ્તભંો જડતાને કારણે તણાવને ખમતા હોય છે. 

 
 

ધ્રજુારીને કારિે ઉદભવતુ ંનકુસાન 

 

મકાનના લબંવત ઘટકો (દદવાલો અને/ અથવા સ્તભંો)ના માધ્યમથી તમામ ભારણો જમીન પર 
સ્થાનાતંદરત થવા જોઈએ. અહીં, સૌથી ભારે છત વધ  જડતા ધરાવશે, અને તેથી દદવાલો અને/ અથવા 
સ્તભંોમા ંવધ  ન કસાન લાગશે. 
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મકાનોની ચક્રાકારે વળી જતી હલચલ 

 

એક દહિંચકાની એક કોરે બેઠા હોવાની કલ્પના કરો. તમે જ્યા ંસ ધી મધ્યમા ંબેસો દહિંચકો સરખી રીતે 
હલનચલન કરતો હોય છે. જો તમે તેની એક કોરે બેસો, તો તે દહિંચકો ચક્રાકારે ફરવાન  ંશરૂ કરશે. 

 
 

મકાનોની ચક્રાકારે વળી જતી હલનચલન 
 

તે જ પ્રમાણે એક ઈમારતમા,ં જો એક તરફનો છેવાડો બીજી બાજ  કરતા ંભારે હોય, તો ધરતીકંપ 
ચાલતો હોય તે દરવમયાન આ ઈમારત ચક્રાકારે વળ લેશે અને તે વજનદાર છેવાડા પર વધ  હલચલ 
કરશે. 
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ત્રાસંી ડદવાલને નકુસાન 

 
ત્રાસંી દદવાલ પર પડેલી વતરાડો. 

 

ત્રાસંી ડદવાલોને નકુસાન 

 
ત્રાસંી દદવાલન  ંતટૂી પડવ  ં
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બારી-બારિાની આસપાસ તતરાડ્ો પડ્વી 

 
બારી-બારણાની આસપાસમા ંઆડી વતરાડો પડવી 

 
 

જાડ્ી પથ્થરની ડદવાલમા ંતતરાડ્ો 

 
પથ્થરની દદવાલન  ંપડ ઉખડી પડવ  ં
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મકાનોના ખિૂાઓ પર નકુસાન 

 
મકાનના ખણૂાઓ પર થયેલ  ંન  કસાન. 

 

મકાનોના ખિૂાઓ પર થત ુ ંનકુસાન 

 
પથ્થરના ફુરજાથી દદવાલન  ંથયેલ  ંવવભાજન 
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ડદવાલને નકુસાન 

 
બહારની દદવાલને બહારની તરફ થયેલ  ંન  કસાન. 

 

સોઇલ લીક્વફેકશનને કારિે થત ુ ંનકુસાન 

 
પાયાની હલચલને કારણે થયેલ  ંન  કસાન 
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રેઇન ફોર્સ્રડ્ા કોલમો તટૂી પડ્વા 

 
વષા ૨૦૦૧ના ભજૂ (ભારત) ધરતીકંપ દરવમયાન રેઇન ફોર્સ્રડા કોન્સ્ટક્રીટના કોલમો(અને ઈમારત) તટૂી પડયા હતા. 
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     પરૂ 
 

પડરચય 

એક મકાની સાથે જોડાયેલી સામાન્સ્ટય રીતે સકૂી રહતેી જમીનમા ંપાણીન  ંસ્તર ઉંચ  ંઆવવ  ંતે પરૂ છે. 

 
 

ભારતમા ંપરૂના સભંતવત પ્રદેશો 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

બ્રહ્મપતુ્રા નદીનો તવસ્તારઃ 

બ્રહ્મપ ત્રા અને બરાક અને 

તેમની ઉપનદીઓ 

ર્રં્ા નદીનો પ્રદેશઃ તેમા ંયમ ના, સોને, ઘાઘરા, પાલથી, ગદંક, બ રી ગદંક, બાગમતી, કમલા 

બાલન, અધવારા નદીઓન  ંજૂથ, કોશી અને મહાનદીની ઉપનદીઓનો સમાવેશ થાય છે. 

પરૂ 
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ભારતમા ંપરૂ સભંતવત તવસ્તારો 
ઉિર-પવિમ નદીના પ્રદેશિઃ આ પ્રદેશમા ં
આવેલી મ ખ્ય નદીઓ વસિંધ , સતલ જ, 
ચબયાસ, રવવ, ચેનાબ અને જેલમનો 
સમાવેશ થાય છે. આ નદીઓ વસિંધ  નદીની 
ઉપનદીઓ છે.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભારતમા ંપરૂ સભંતવત તવસ્તારો 
 

મધ્ય ભારત અને ડે્ક્કન પ્રદેશઃ આ પ્રદેશમા ં
આવેલી મહત્વની નદીઓમા ંનમાદા, તાપી, 
મહાનદી, ગોદાવરી, દક્રશ્ના અને કાવેરીનો 
સમાવેશ થાય છે.  
 

દડરયા ડકનારોઃ દદરયા દકનારાને સમાતંરે 
આવેલી વસાહતોમા ંતોફાનમા ંવધારો થતા ં
પરૂ આવવાન  ંસકંટ રહી શકે છે. 
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શુ ંતમારો તવસ્તાર પરૂ સભંતવત છે? 
 

તમારા પ્રદેશમા ંપરૂ આવવાના પ્રાથવમક 
કારણો શ  ંહોઈ શકે છે? 

- દદરયા દકનારામા ંઆવેલી ભરતીને 
કારણે 

- ભારે વરસાદને કારણે 
- નદીના પાણીની સપાટી ઉંચકાવાને 

કારણે 
- પરૂ સભંવવત નીચાણવાળા 

વવસ્તારોમા ંમકાનો માટેના સ્થળની 
નબળી પસદંગીને કારણે. 

 
 
 
 
 
 

 
 

એક પરૂની તીવ્રતા 
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વરસાદનુ ંમાપન  

 

રેઈન રે્જઃ એક એવ  ંઉપકરણ કે જે સચૂચત સમય અવવધમા ંવરસેલા વરસાદના 
જથ્થાન  ંમાપન કરે છે. 
 

વરસાદના માપનના અહવેાલમાથંી એકત્ર કરવામા ંઆવેલી માદહતીિઃ 
 

- એક ચોક્કસ વવસ્તારમા ંકેટલો વરસાદ વરસ્યો, એકલ ઘટના અને સમય 
અવવધના સચંય એમ બનંેમા.ં 
- જો કોઈ વવસ્તારમા ંવધારે પડતો અથવા થોડીક જ માત્રામા ંવરસાદ વરસે તો 
અગાઉના વષાના માપનના ડટેાની વતામાન ડટેા સાથે સરખામણી કરવી. 
 
 

  

 

ભારતમા ંઆવેલા નોંધનીય પરૂ 
 

ડહમનદીઓનુ ંધીમુ ંપરૂઃ અસમ, ચબહાર (ધીરેધીરે પરૂ સભંવવત વવસ્તારોમા ંપરૂ) 
ભારતના ઉિર-પવૂા વવસ્તારના રાજ્યોમા ંજ લાઈ ૨૦૧૬મા ંભારે વરસાદ વરસ્યો હતો, તેના પદરણામે 
વવવવધ નદીઓમા ંપરૂ પ્રકોપ સજાાયો હતો. 
પરૂના પાણી ટકી રહ્યા હોય તેની સમય અવવધિઃ ૧ જ લાઈથી ૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ 

અસરગ્રસ્ત લોકોિઃ ૩૪ના મોત અને ૭ લાખ લોકો અસરગ્રસ્ત બન્સ્ટયા હતા 
 

 

ઓણચિંતા અવતા પરૂઃ ચબહાર (બધં તટૂી જવાને કારણે આવતા પરૂ) 
ભારત અને નેપાળની સરહદની વનકટમા ંઆવેલો કોસી એ્બેન્સ્ટકમેન્સ્ટટ તા. ૧૮ ઓગસ્ટ, ૨૦૦૮ના રોજ તટૂી 
ગયો હતો. નદીનો પ્રવાહ પલટાયો હતો અને એવા વવસ્તારમા ંપરૂ સજાા્  ંહત   ંકે જ્યા ંઅનેક દાયકાઓથી 
પરૂ આવ્  ંનહોત  .ં આ પરૂથી ચબહારના ઉિર વવસ્તારમા ં૨૩ લાખ લોકો અસરગ્રસ્ત બન્સ્ટયા હતા. 
પરૂન  ંપાણી ટકી રહ્  ંહોય તેની સમય અવવધિઃ તા. ૩ જ લાઈ ૨૦૦૮થી સલટે્બર ૨૦૦૮ 

અસરગ્રસ્ત બનેલા લોકોિઃ ૨૫૦ના મોત અને આશરે ૩૦ લાખ લોકોન  ંસ્થળાતંર કરવાની ફરજ પડી હતી. 
 

ભારતમા ંઆવેલા નોંધનીય પરૂ 

વરસાદી પરૂઃ ચેન્નાાઈ (અત્યતં ભારે વરસાદ અને ગટર વસસ્ટમ ચોક થવાને કારણે આવેલ  ંપરૂ) 
નવે્બર-દડસે્બર ૨૦૧૫મા ંવાવષિક ઉિર-પવૂીય ચોમાસા દ્વારા સજાાયેલા ભારે વરસાદને પદરણામે વષા 
૨૦૧૫મા ંદચક્ષણ ભારતમા ંપરૂ આવયા હતા. 
પરૂના પાણી ટકી રહ્યા હોય તેની સમય અવવધિઃ તા. ૮ નવે્બર ૨૦૧૫થી તા. ૧૪ દડસે્બર, ૨૦૧૫ 

અસરગ્રસ્ત થયેલા લોકોિઃ ૫૦૦ના મોત 
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પરૂ સજાાવાના તવતવધ કારિો 
આવરી લેવાયેલો તવસ્તાર 

૧. આવરાઈ ગયલેા 
વવસ્તારન  ંકદ, આકાર અને 
વપરાયેલી જમીન. 
૨. નદીની અંદર અને 
આસપાસની માટી અન ે
વનસ્પવતની પ્રકૃવત. 
૩. જળમાગાની અંદર અને 
તેની સાથે જોડાયેલા 
માળખાની ઉપન્સ્થવત. 
 
 

 

ઐતતહાતસક વરસાદ 

વાવષિક સરેરાશ વરસાદ 

 

શહરેીકરિઃ 
૧. કોન્ન્સ્ટક્રટની ઈમારતો અને સડકોની સપાટીથી વરસાદી પાણીનો વહાવ થાય છે 

૨. ઈમારતો પાણી વનકાલના ક દરતી માગોને બદલે છે, જેથી કરીને તે અન્સ્ટય નીચાણ ધરાવતા 
વવસ્તારોમા ંપાણીનો ભરાવો થવાન  ંકારક બને છે. 
૩. સિાવધશોની ગેરવયવસ્થાને કારણે બધં તટૂી જતા હોય છે. 
 

ઈમારતો પર પહોંચતી અસર 

જ્યારે આપની સમક્ષ મોટી માત્રામા ંપાણી પરૂ વેગથી આવે તો શ  ંથાય? 
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જોરદાર ધસારાનો વેર્ 

પાિીનુ ંવહિેઃ વહતે   ંપાણી એક મકાનની દદવાલો પર વેગથી દક્રયાશીલ બને છે, અને જો દદવાલો 
નબળી હોય, તો ત ેતેના માગામા ંઆવતી દરેક વસ્ત  ને ખેંચી જાય છે. 

 

જો એક પ ૂઠંાના ખોખાને લાબંા સમય સધુી પાિીમા ંડબૂાડ્વામા ંઆવે, તો શુ ંથાય? 

 
 
  
 
 

 

ડબૂવુ ં
૧. પાણી અથવા ભજેના સપંકામા ંખબૂ લાબંા સમય સ ધી આવવાથી નબળા પ્રકારે રાખવામા ંઆવેલી 
સામગ્રી નબળી પડ ેવનબાળ બની જશે, કારણકે તેનાથી સામગ્રીની મજબતૂી નબળી પડવાની દક્રયા થતી 
હોય છે. 

પ ૂઠં  ંતેની મજબતૂી ગ માવે અને ફાટી 

જવા માટે તદ્દન સરળ બની જાય. 
સકૂ્ષ્મ કેવશકાઓની દક્રયાશીલતાને કારણે પાણી 

ઉંચ  ંઆવતા ંતેના પદરણામે સામગ્રીને નબળી 

બનાવે, દદવાલને ન કસાન કરે છે 



 
75 

૨. પાણી જ્યારે ઉતરી જાય, તો મકાનનો ડબૂી ગયેલો દહસ્સો ખરાબ થઈ શકે અને તેનાથી મકાનને 
ન કસાન થવાન  ંસકંટ રહલે  ંહોય છે. 
૩. કેટલીક સામગ્રી (છાપરૂ ંઅને ધરતી) અન્સ્ટય વસ્ત  ઓ કરતા ંઝડપથી નબળી પડશે અને તે મકાનનો 
ભાર ઉંચકવાન  ંતેમન  ંસામથ્યા ગ માવશે. 
 

 
 

વાતાવરિમા ંવધારે પડ્તો ભેજ 

વધ  પડતો વરસાદ વરસવા અને વરસાદના પાણીના ઉડવાથી સામગ્રી (જો તે કાચી ઈંટો જેવી માટીની 
સામગ્રી હોય તો) તેના ગ ણધમા ગ માવે અને તે ત્યારબાદ છતનો ભાર વહન કરી શકે નહીં, તેના 
પદરણામે મકાન પડી જવાની ઘટના બને છે. 
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ધોવાિ 

વરસાદનુ ંપાિી ઉડ્વાને કારિે ડદવાલોનુ ંધોવાિઃ ભારે વરસાદ દરવમયાન, દદવાલના નીચલા ભાગમા ં
પાણી ઉડ ેછે. જો તે મકાન એવી સામગ્રીન  ંબનેલ  ંહોય કે જ્યારે ભેજન  ંવાતાવરણ હોય ત્યારે તે સામગ્રી 
તેન  ંસામથ્યા ગ માવે છે, અને ત્યારબાદ તે પડી જઈ શકે છે. 

 

ધોવાિ 

પાયો સરકી જવાની ડક્રયાઃ પાણી જ્યારે પાયામાથંી નબળી સામગ્રીન  ંધોવાણ કરે, તો તેનાથી મકાનને 
ભારે ન કસાન અથવા તે પડી જવા તરફ દોરી જાય છે. 

  
 

પ્લલન્થની નીચેની માટી સરકી જવાને કારિે નકુસાન 
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પ્લલન્સ્ટથના બીમને કારણે પાયાને ન કસાન 
ઓછ ંથાય છે 

 

 

 

 

 

 

 

પાિીના વહિેને કારિે પ્લલન્થને નકુસાન 

   પાયાન  ંસરકી જવ  ં
મકાનની નીચેની માટીનુ ંધોવાિ થવાને કારિે થત ુ ંનકુસાન 

 પાયાની તડજોડ. 
 

પાિીના વહિેને કારિે ડદવાલને નકુસાન 
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અધિઃસરંચના અને અવધસરંચનાને ન કસાન 
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વાવાઝોડંુ 
 

પડરચય 

એક અત્યતં મોટા કદના, શન્ક્તશાળી, અને વવનાશક હવા દદરયામા ંપાણી ઉપરથી ખબૂ ઝડપથી 
ચાલતી હોય જે  દદરયા દકનારાની જમીનના સમહૂ પરથી પસાર થાય છે અને વવનાશ સજાાતી હોય છે. 

 

એક વાવાઝોડા તીવ્રતા 
 

અધઃસરંચના અને અતધસરંચનાને નકુસાન 

 

વાવાઝોડંુ 
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સાઇક્લોનના કારિો 
દબાણના તફાવતના કારણે અંદરની બાજ એ ચક્રવાતી પવન ફૂકંાય ત્યારે સામાન્સ્ટય રીતે સાઇક્લોન 

સજાાત   ંહોય છે. 

 

C3 સકંટો: તેની તીવ્રતા, ઝોનમા ંવહેંચણી અને ઇમારતો પર અસર 

સાઇક્લોન અને સ્ટોમાના કારણે દદરયાઈ મોજામા ંજે તોફાની પરૂ આવે તેને દકનારાવતી અથવા સ નામી 

જેવી ઘટના ગણવામા ંઆવે છે જેમા ંપાણીના સ્તરમા ંવધારો થાય છે જે સામાન્સ્ટય રીતે વાતાવરણની 

હળવી દબાણની વસસ્ટમ સાથે સલંગ્ન છે (જેમ કે રોવપકલ સાઇક્લોન અથવા મજબતૂ એક્સ્રારોવપકલ 

સાઇક્લોન), તેની તીવ્રતા પર સ્ટોમાના માગા પરન  ંપાણી કેટલ  ંછીછર ં છે અથવા તેની દદશા પર અને 

ભરતીના સમય પર આધાદરત છે.  

 

C3 સકંટો: તનેી તીવ્રતા, ઝોનમા ંવહેંચણી અને ઇમારતો પર અસર 
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C3 સકંટો: તેની તીવ્રતા, ઝોનમા ંવહેંચણી અને ઇમારતો પર અસર 

 

ભારતમા ંનોંધપાત્ર સાઇક્લોન  
ઓડડ્શા સાઇક્લોન 1999 (સપુર સાઇક્લો સ્ટોમા) 5-6 મીટર (16-20 ફૂટ) ઊંચા પાણીના કારણે ટાપ  પર 35 

દકમી (20 માઇલ) સ ધી પાણી ફરી વળ્્  ંહત  .ં  પાણીની સપાટીમા ંઆ ઉછાળા સાથે ભારે વરસાદ પડયો 

હતો જેથી મોટા પ્રમાણમા ંપરૂ આવ્  ંહત   ંજેથી લગભગ ૧૬ લાખ મકાનોને ન કસાન થ્ .ં લગભગ તમામ 

ઝાડ તટૂી પડયા હતા.  

પવનની મહિમ ઝડપ:  260 દકમી/કલાક  

તીવ્રતા: 912 mbar એમ બાર  

મતૃ્્ : 9,887 મતૃ્્  (2000 પરૂના કારણે) 
 

સાઇક્લોન વરદાહ, તતમલ નાડુ 2016 (અત્યતં તીવ્ર સાઇક્લોન સ્ટોમા) આ સાઇક્લોનમા ં16,000 લોકોને 

અન્સ્ટયત્ર ખસેડવા પડયા જે ભારતમા ંસૌથી મોર્ ં સ્થળાતંર હત  .ં વકૃ્ષો અને વમલ્કતોને ભારે ન કસાન થ્ .ં  
સમયગાળો: 6 દડસે્બર- 13 દડસે્બર 

પવનની મહિમ ઝડપ: 130 દકમી/કલાક (3 વમવનટ)  

તીવ્રતા: 982 mbar એમબાર   

મતૃ્્ : 24 મતૃ્્  
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ગજુરાત સાઇક્લોન 1998 (અત્યતં તીવ્ર સાઇક્લોન સ્ટોમા) 4.9 મીટર (16 ફૂટ) સ ધી પાણીની સપાટીમા ં

વધારો થયો તેથી દકનારાવતી સમ દાયોને અને અગદરયાઓ પર વવનાશ વેરાયો જેમને સાઇક્લોનની 

ચેતવણી મળી ન હતી.  

પવનની મહિમ ઝડપ: 165 દકમી/કલાક (3 વમવનટ)  

તીવ્રતા: 958 mbar એમબાર 

મતૃ્્ : ઓછામા ંઓછા 10,000 

 

પવનની ઝડ્પનુ ંમાપ કાઢવુ ં

પવનની ઝડપ માપવા માટે એતનમોમીટર નામના સાધનનો 

ઉપયોગ કરવામા ં આવ ે છે જે જમીનથી 10 મીટરની 

ઊંચાઈએ ગોઠવવામા ંઆવ ેછે. 

 

 

 

 

 

તમારો પ્રદેશ સાઇક્લોન/તોફાની 

પવનના સકંટ હઠેળ છે?  

તમારો પ્રદેશ નીચેના પૈકી કયા 

સકંટના ઝોનમા ંઆવે છે? 
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મકાનો પર અસર 

Q= મકાન અથવા છાપરંુ ઊંચકાઈ જાય અથવા ઉખડ્ી જાય. 

તમે જ્યારે ઝડપી પવન ફૂકંાઈ રહ્યો હોય તેવી જગ્યાએ જશો ત્યારે તમારી છત્રી ઉંધી થઈ જશે અથવા 

ઉલ્ટાઈ જશે. 

 

C3 સકંટો: તેની તીવ્રતા, ઝોનમા ંવહેંચણી અને ઇમારતો પર અસર 

 

છાપરંુ અથવા મકાન ઉખડ્ી જવુ ં

જે છાપરા વયવન્સ્થત રીતે બેસાડલેા ન હોય તે સાઇક્લોન/તોફાની પવન દરવમયાન ઉખડી જાય છે.  

હળવા કામચલાઉ શેલ્ટર, જેને યોગ્ય રીતે પકડવામા ંઆવેલા ન હોય તે ઉડી જઈ શકે છે  

CGI શીટ્સ/ટાઇલ્સ વયવન્સ્થત બેસાડલે ન હોય તો ઉખડી જશે  
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હવાન  ંદબાણ Q= મકાનની છતની નીચે એટલા પ્રમાણમા ંએકત્ર થાય છે કે માટીની ટાઇલ્સ ઉડી જાય 

છે.  

 
 

પવનના બાહ્ય/ઉપર તરફના દબાણના કારણે છાપરાની બધી સામગ્રી ઉડી ગઈ છે. 
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વધારે પડ્તા વરસાદના કારિે ઘસારો 

સાઇક્લોનની સાથે અત્યતં ભારે વરસાદ પડ ેછે જેથી પરૂ અને /અથવા પાણીની થપાટો લાગે છે. તેથી 

ઘસારાના કારણે અને હવામા ંવધારે પડતા ભેજના કારણે મકાનને ન કસાન થાય છે. તનેા કારણે મદટદરયલ 

(સામગ્રી)ની ક્ષમતા ઘટે છે.  

ભકંૂપ તવરુદ્ સાઇક્લોન.  

ભકંૂપ વખતે ઇમારત અને છાપર ં જેટલ  ંહળવ  ંતેટલા પ્રમાણમા ંમકાનન  ંપ્રદશાન સ ધરશે. છાપર ં હળવ  ં

હશે તો દદવાલો પર વધારે બોજ નહીં આવે અને દદવાલો ભકંૂપ વખતે વજનને સરળતાથી રાન્સ્ટસફર કરી 

શકશ.ે   

બીજી તરફ સાઇક્લોન દરવમયાન છાપર ં જેટલ  ંવધારે વજનદાર તેટલા પ્રમાણમા ંમકાનન  ંપ્રદશાન 

સ ધરશે. હવાના દબાણના કારણે તે ભારે લોડને ઉઠાવી શકશે, પોતાની જાતને અન ેમકાનને ન્સ્થર 

રાખી શકશ.ે  

પવનના ઉચ્ચ દબાિના કારિે નકુસાન 

 
વજન ઉપાડતા માળખાને તીવ્ર ન કસાન 
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પવનના બહારની બાજુએ દબાિના કારિે પાછલી ડદવાલને નકુસાન  

 
વજન ઉપાડતા માળખાને તીવ્ર ન કસાન 

પવનના ભારે દબાિના કારિે તટૂી પડ્યુ ં

 

છાપરાના માળખાને ન કસાન 
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                સનુામી 

પડરચય 

સમ િમા ંવવશાળ મોજા, જે સામાન્સ્ટય રીતે ભકંૂપના કારણે પેદા થાય છે 

 

સનુામીની તીવ્રતા 

 

સનુામી 
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સનુામીનુ ંઆકલન  
પાણીની નીચે જમીન ખસવાથી, જ્વાળામખૂી ફાટવાથી અથવા ભકંૂપના કારણે જ્યારે મોટા પ્રમાણમા ં

પાણીન  ંસ્થાન ખસેડાય ત્યારે સ નામી આવે છે જેમા ંમોટા શે્રણીબદ્ સમ િી મોજા સજાાય છે. 

સામાન્ય રીતે તવનાશક સનુામીના સર્જન માટે 7.5થી વધારે તીવ્રતાના ભકંૂપની જરૂર પડ્ ેછે.  

સમ િના તચળયે DART વસસ્ટમ બેસાડીને સ નામીની આગાહી કરી શકાય છે જે તાત્કાચલક ડટેાન  ંવહન કરે 

છે.  

ભારતમા ંનોંધપાત્ર સનુામી 
ડહિંદ મહાસાર્રમા ં2004મા ંસનુામી 

આ સ નામીન  ંકારણ ભકંૂપ હતો જેન  ંએવપસેન્સ્ટટર ઇન્સ્ટડોનેવશયામા ં

સ માત્રાના ટાપ  નજીક હત  .ં તેનાથી ભારત, શ્રીલકંા, 

ઇન્સ્ટડોનેવશયા અને મલેવશયામા ંસમ િદકનારે ભારે તારાજી સજાાઈ 

હતી. પાણીનો સ્તર 20 મીટર સ ધી વધ્યો હતો અને દકનારામા ં

બે દકમી સ ધી પાણી અંદર ધસી આવ્  ં હત  .ં અસર પામેલા 

લોકોિઃ 230,000  280,000 મતૃ્્  પા્યા અને ઘણા ગ મ થયા. ભકંૂપની તીવ્રતા: 9.1-9.3 

શુ ંતમારો તવસ્તાર સનુામીના સકંટ હઠેળ 

આવે છે?  

છેલ્લે ક્યારે ચેતવિી અપાઈ હતી * 

અથવા સનુામી આવી હતી? 

 

 

 

સ્રોત: સરવે ઓફ ઇન્ન્સ્ટડયા, ટાઇડ ગેજ નેટવકા  

 



 
89 

મકાનો પર અસર 

કોઇ મકાન જ્યારે પ્રચડં્ શસ્ક્ત સાથેના પાિીના સકંજામા ંઆવી જાય ત્યારે શુ ંથાય છે?  

1. પાણીની શન્ક્ત અને જથ્થાના કારણે આખ  ંમકાન ધ્વસ્ત થઈ જાય છે અથવા શન્ક્તશાળી મોજાના 

આવન-જાવન વખત ેતેની સાથે તણાઈ જાય છે.  

2. સ નામી પછી પરૂ આવે છે તેથી પાણી લાબંા સમય સ ધી રહ ેછે જેના કારણે મકાનોને ન કસાન થાય  

સનુામીની અસર 

પાિીના મોટા જથ્થાના દબાિથી મકાન જમીનદોસ્ત થાય છે અથવા જમીનથી ઉખડ્ી જાય છે અને 

પાિીની સાથે તિાઈ જાય છે.  

 

સમદુ્રના પાિીએ ભારે તવનાશ સર્જયો 
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નીચાિવાળા તવસ્તારોમા ંસમદુ્રના પરૂ 
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ભસૂ્ખલન 

     

 

             ભસૂ્ખલન 

પડરચય 

મોટા પ્રમાણમા ંખડકો અથવા માટી જ્યારે ઢોળાવ પર મોટા પ્રમાણમા ંનીચેના તરફ ખસે 

ભસુ્ખલનની તીવ્રતા 

 

તમારા પ્રદેશમા ંભસૂ્ખલનનુ ંસકંટ છે?  

તમારા પ્રદેશને ઉચ્ચ પ્રમાિમા,ં મધ્યમ અથવા 

આંતશક પ્રમાિમા ંઅસર થઈ છે? 

 

 

 

 

 

 

ભસૂ્ખલન 
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કુદરતી કારિો   

1 . પાણી અને પવનના કારણે ઘસારો 

2. ઢોળાવ નબળા પડવા 

3. ભકંૂપ 

માનવસજર્જત કારિો 

1 . જગંલને કાપવા, ખતેીવાડી અને બાધંકામ 

2. મશીનરી અથવા રાદફકના કારણે ધ્ર જારી.  

3. વવસ્ફોટ અને માઇવનિંગ 

 

ભારતમા ંભસૂ્ખલનની મહત્વની ઘટનાઓ 

1 . માચલન ભસૂ્ખલન, મહારાષ્ર (2014), ભારે વરસાદના કારણે જાનહાવન: 151 મતૃ્્ , 40 મકાનોને ન કસાન 

2. કેદારનાથ ભસૂ્ખલન, ઉિરાખડં (2013), ઉિરાખડંના પરૂના કારણે. જાનહાવન: 5748 મતૃ્્ , 4200 ગામોને 

અસર 

3. અંબરૂી ભસૂ્ખલન, કેરળ (2001), ભારે વરસાદના કારણે જાનહાવન: 38 મતૃ્્  

 

ઇમારતો પર અસર: હાઇ ઇમ્પેક્ટ ફોસા 

પહાડ પરથી મોટા પ્રમાણમા ંમાટીનો જથ્થો નીચો આવે એ જાણે મકાનની એક બાજ એ એક મોટો 

હથોડો પડવા સમાન હોય છે.  
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હાઇ ઇમ્પેક્ટ ફોસા 

ભસૂ્ખલન વખતે મોટા પથ્થરો અથવા માટી ધસી આવે ત્યારે મકાનની બાજ  પર પ્રચડં બળ પેદા થાય 

છે. તેના કારણ ેઆખ  ંમકાન ન કસાન પામે છે અથવા તેનો અમ ક ભાગ માટીની સાથે ધસી પડ ેતેવી 

શક્યતા રહ ેછે.  

 

સરકત ુ ંબળ 

જ્યારે જે જમીન પર મકાન આવેલ  ંહોય તેમા ંહલનચલન થાય ત્યારે મકાન પણ નીચેની જમીનની 

સાથે સરકે છે. તેના કારણે તેને તથા ઢોળાવમા ંઆવેલી બીજી ઇમારતોને ન કસાન થાય છે.  
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મકાનની નીચેના ભાર્થી ભસૂ્ખલન 

 
માળખાને ન કસાન 

 

કયા સકંટોના કારિે બીજા સકંટો પેદા થઈ શકે? 

ભકંૂપ 

પરૂ 

સાઇક્લોન 

સ નામી 

ભસૂ્ખલન 

 

 

 

 

ઘિી વખત એક સકંટના કારિે બીજા સકંટ પેદા 

થાય છે. આવા સકંટ વખતે નકુસાન જવાની અને 

જાનમાલની હાતનની શક્યતા વધી જાય છે. 
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ભકંૂપના કારિે આ થઈ શકે…  

ભકંૂપના કારણે કોઈ ડમે અથવા દકનારાને 

ન કસાન થાય અથવા જમીનના 

હલનચલનના કારણે વતરાડો પડ ે તો 

તેના કારણે ભકંૂપની સાથે પરૂ પણ આવી 

શકે છે. ઉદા. તરીકે 1819મા ં કચ્છમા ં

ભકંૂપ આવયો હતો અને તેના કારણ ે

કચ્છના મોટા ભાગમા ંપરૂ આવયા હતા 

તેથી વસિંદરી તળાવ અને અલ્લાહ બદંની 

રચના થઈ હતી.  

2004મા ંઇન્સ્ટડોનેવશયા નજીક સ માત્રાના 

પવિમ દકનારે 9.1-9.3 (Mw)ની 

તીવ્રતાનો ભકંૂપ આવયો હતો જેથી 

સ નામી આવી હતી અને સ નામીએ 14 

દેશોમા ંમોટા પ્રમાણમા ંન કસાન પહોંચાડય  ંહત  .ં  

પહાડી પ્રદેશોમા ંભકંૂપથી માટી સરકી શકે છે જેના કારણે ભસૂ્ખલન થઈ શકે છે.  

પરૂના કારિે આ થઈ શકે…. 

 

ભારે વરસાદના કારણે પરૂ આવવાથી 

કેદારનાથમા ંભસૂ્ખલન થ્  ંહત  .ં  
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સાઇક્લોનના કારિે આ થઈ શકે ••• 

સાઇક્લોન સામાન્સ્ટય રીતે 

સમ િદકનારાના વવસ્તારોમા ં આવે છે 

તેથી તેની સાથ ે ઘણી વખત વવશાળ 

મોજા અને વરસાદ આવ ેછે. તેથી ત ે

પ્રદેશમા ંપરૂની ન્સ્થવત સજાાય છે. કચ્છ, 

ઓદરસ્સા, આંધ્ર પ્રદેશે આવા સાઇક્લોન 

અને પરૂનો સામનો કયો છે.  

 

 

 

 

 

 

સનુામીના કારિે આ થઈ શકે••• 

સ નામીના કારણે આવત  ંપાણી પ્રચડં પરૂ પેદા 

કરે છે અને વવસ્તારો લાબંા સમય સ ધી ડ બલેા 

રહ ે છે જેથી મકાનોને ન કસાન થાય છે. 

2004મા ં દહિંદ મહાસાગરની સ નામીએ 

ભારતમા ંપવૂા દકનારે તથા બીજા વવસ્તારોમા ં

પરૂની ન્સ્થવત પેદા કરી હતી.  

 

પાણીના મોટા જથ્થાના કારણે ઢોળાવની ઢીલી 

જમીન લપસી અથવા સરકી શકે છે. 2005મા ં
સ નામી બાદ સ્થાવનક સ્તરે ભસૂ્ખલન નોંધાયા 

હતા.  
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ભસૂ્ખલનના કારિે આ થઈ શકે••• 

ભસૂ્ખલનના કારણે પવાતોમા ંઆવેલ  ં

કોઈ તળાવ છલકાઈ જાય અથવા 

તટૂી જાય તો તેન  ંપાણી નીચેના 

વવસ્તારોમા ંપરૂ પેદા કરે છે જેથી 

ન કસાન થાય છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

સારાશં 

1 . આપણ ે વવવવધ પ્રકારના ંસકંટો (ભકંૂપ, સાઇક્લોન, પરૂ, સ નામી અને ભસૂ્ખલન) વવશે જો્  ંઅને 

ભારતમા ંતેઓ ક્યા ંઅને કેવી તીવ્રતા સાથે આવે છે તે જાણ્્ .ં  

2. પથૃ્વીની સપાટી પર લલટેના હલનચલનના કારણે ભકંૂપ આવે છે. ભારતમા ંભકંૂપન  ંપ્રમાણ ઊંચ  ંછે. 

તેની તીવ્રતા (જે મ ક્ત થતી ઉજાા દ્વારા માપવામા ંઆવે છે) લોગેદરધવમકલી વધે છે અન ેતેની સાથ ે

આંકડાકીય વધારો થાય છે. ભકંૂપના કારણે પરૂ, સ નામી અને ભસૂ્ખલન આવી શકે છે. આપણે ધ્ર જારી 

વવશે શીખ્યા અને ઉધ્વા દદશાન  ં લોડ કઇ રીતે ગ્રાઉન્સ્ટડ પર રાન્સ્ટસફર થવ  ં જોઈએ તે જાણ્્ .ં આપણ ે

સમપ્રમાણમા ંન હોય તેવા મકાનના ઘ મવા વવશે પણ જાણ્્ .ં   

3. કોઇ મકાનને નીચાણ વાળા વવસ્તારમા ંબાધંવામા ંઆવે ત્યારે પરૂ આવી શકે છે, જ્યા ંનદીન  ંવહણે 

બદલાવાથી, ભારે વરસાદના કારણે અથવા ધીમે ધીમે પાણીની સપાટી વધવાથી પરૂ આવી શકે છે. 

આપણે કોઈ પ્રદેશ પાણીમા ંડબૂી જવાથી, પાણીના પ્રવાહથી, વરસાદના પાણીની થપાટોથી ને હવામા ં

રહલેા ભેજથી થતા ન કસાનની પણ ચચાા કરી.  
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4. ભારતના દકનારાવતી વવસ્તારોમા ં સાઇક્લોન સામાન્સ્ટય છે. સાઇક્લોનની તીવ્રતા પવનની ઝડપને 

માપીને આંકવામા ંઆવે છે. સાઇક્લોનની સાથે ભારે વરસાદ અથવા પરૂ પણ આવી શકે. આપણ ેપવનના 

દબાણ, ખેંચાણ અને તેની સાથે પડતા ભારે વરસાદના કારણે ઘસારાની ચચાા કરી.  

5. સ નામી સામાન્સ્ટય રીતે ભકંૂપના કારણે આવે છે. તેની તીવ્રતાનો આધાર સમ િના મોજા ંકેટલા ઊંચા છે 

અને જમીન પર તે કેટલ ેસ ધી પહોંચ ેછે તેના પર રહલેો છે. આપણ ેપરૂની સાથે આવતા પ્રચડં દબાણની 

ચચાા કરી.   

6. ભારતમા ંક દરતી અને માનવસક્કર્જત અસરના કારણે નોંધપાત્ર પ્રમાણમા ંભસૂ્ખલન થાય છે. ઊંચાઈએથી 

નીચેની તરફ ધસી આવતા માટીના જથ્થાના કારણે મકાનને ભારે ન કસાન થાય છે.  

7. એક સકંટના કારણે તરત બીજ  ંસકંટ આવે ત્યારે એકથી વધારે વવનાશક ઘટનાઓ બને છે અને તેનાથી 

તીવ્ર અસર અને ન કસાન થાય છે.  
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સ્લાઇડ્ની સખં્યા: 29  

સમય: 1 કલાક 30 તમતનટ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પી૪ 

મડટડરયલની ગિુવત્તા અને સાધનોનુ ં
મહત્વ 
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અપેણક્ષત પડરિામો 

1 . ભાગ લનેારાઓ સારી ગ ણવિાની સામગ્રીન  ંમહત્વ સમજે છે 

2. ભાગ લેનારાઓ બાધંકામના સાધનો તથા તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવાન  ંજ્ઞાન મેળવે છે.  

3. તાલીમ આપનારાઓ વવવવધ સાધનોનો ઉપયોગ કરવામા ંતાલીમાથીઓના હાલના જ્ઞાનન  ંમલૂ્યાકંન 

કરે છે.  

 

તમારા બાધંકામના મડટડરયલને જાિો 

તાલીમાથીઓને બે જૂથમા ંવહેંચવા જોઈએ. ત્યાર પછી દરેક જૂથને પરીક્ષણ માટેના મદટદરયલના ત્રણ 

નમનૂા આપવા જોઈએ. 
 

ઇંટો માટે પરીક્ષિ 

પરીક્ષિ પ્રયોર્ તનરીક્ષિ પડરિામ 

ડ્રોપ ટેસ્ટ: ઇંટને લગભગ 1 મીટરની ઊંચાઇએથી 
સખત જમીન પર નીચે સપાટ પડવા દેવામા ં
આવે ત્યારે તે તટૂવી ન જોઈએ.  

   

સાઉન્સ્ટડ ટેસ્ટ: બે ઇંટને જ્યારે એક જ વયન્ક્ત દ્વારા 
બે હાથથી એકબીજા સાથ ે ટકરાવવામા ં આવ ે
ત્યારે સ્પષ્ટ રણકાર સભંળાવો જોઈએ જે દશાાવ ે
કે યોગ્ય રીતે પકવવામા ંઆવી છે. 

   

સ્કે્રચ ટેસ્ટ: સારી રીતે પકવવામા ંઆવલેી ઇંટની 
સપાટી એટલી સખત હોય છે કે તેના પર 
આંગળીના નખથી ઘસરકા પાડી ન શકાય. 

   

દેખાવ: એકંદરે આકાર, ધાર અને ફ્રોગની 
ચકાસણી તથા તે ચોક્કસ લબંઘન બનાવે છે કે 
નહીં તે જોવ .ં 

   

સરખામણી: શ  ં તેઓ એકંદરે એક સરખી સાઈઝ 
ધરાવે છે કે પછી તેમની સાઇઝમા ંભારે વવવવધતા 
છે?  
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ઇંટની ગિુવત્તા 

  

  

 સારી ગ ણવિાની ઇંટની ધાર અને આકાર      આડીઅવળી ધાર અને નબળી ગ ણવિાની ઇંટ 

 

પથ્થર માટે પરીક્ષિ 

પરીક્ષિ પ્રયોર્ તનરીક્ષિ પડરિામ 

ડ્રોપ ટેસ્ટ: લગભગ 1 મીટરની ઊંચાઇ પરથી પડવા 
દેવામા ં આવે ત્યારે તેનો આકાર જળવાઈ રહવેો 
જોઇએ અને તે તટૂવો ન જોઈએ.  

   

સાઉન્સ્ટટ ટેસ્ટ: તેનો અવાજ દફક્કો (બોદો) ન હોવો 
જોઈએ, ગોળાકાર ન હોવા જોઈએ.   

   

સાતત્ય.: યોગ્ય પ્રમાણમા ંબોન્ન્સ્ટડિંગ કરી શકાય તે માટે 
અલગ અલગ આકારના હોવા જોઈએ.  
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પથ્થરની ગિુવત્તા 
   

સારી ગ ણવિાના પથ્થરન  ંબધંારણ              નબળી ગ ણવિાના, પોચા પથ્થરની ગ ણવિા 

 

 

  

 

 

 

સીધી ધાર સાથે યોગ્ય આકારના પથ્થરો         ગોળાકાર ધાર સાથેના ખરાબ આકારના પથ્થરો 

ર્ોળાકાર પથ્થરોનો ઉપયોર્ ન કરો 

         

ગોળાકાર પથ્થરો                         કોણીય પથ્થરો 

મકાન બનાવવા કદી ગોળાકાર પથ્થરોનો ઉપયોગ ન કરો 

પથ્થરોમાથંી મકાન બનાવવા માટે તેને તોડવા જોઈએ. ગોળાકાર પથ્થરો લપસી જાય છે. તમેના દ્વારા 

બનાવવામા ંઆવેલી દદવાલ ન્સ્થર રહી શકતી નથી.  
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પથ્થરને તોડવા જોઈએ જેથી તેમા ંખણૂા પડ ે(જેથી તે ગોળાકાર ન રહ.ે ગોળાકાર પથ્થર હશે તો 

દદવાલ ન્સ્થર નહીં રહ)ે. તેથી તેમને વધ  સારી રીતે જોડી શકાય.  

 

રેતી માટે પરીક્ષિ 

પરીક્ષિ પ્રયોર્ તનરીક્ષિ પડરિામો 
યોગ્ય ગ્રેડ ધરાવતી રેતી: રેતીના દાણાન  ં કદ 
ચોક્કસ અને સાતત્યપણૂા હોવ  ં જોઈએ. રેતીના 
દાણાની કાળજીપવૂાક ચકાસણી કરો. 

   

નમકન  ંપ્રમાણ/ ખારાશ: રેતીમા ંકોઇ નમકન  ંપ્રમાણ 
ન હોવ  ંજોઈએ. રેતીને ચાખીને કસોટી કરો. 

   

શ દ્તા: રેતી તમામ પ્રકારના કાબોદદત પદાથોથી 
મ ક્ત હોવી જોઈએ. તેમા ં ઓગેવનક અથવા 
દડગ્રેડબેલ સામગ્રીની ચકાસણી કરો તથા તેમા ંબીજ  ં
કોઇ મદટદરયલ વમશ્ર છે કે નહીં તે જ ઓ. 

   

  

રેતી માટે પરીક્ષિ  

મકાનના બાધંકામમા ંરેતીનો ઉપયોગ કરતા પહલેા નીચેની બાબતોની 

ચકાસણી કરોિઃ 

1. વધારે સ્સ્થરતા માટે રેતી કોિાકાર (અિી ધરાવતી) હોવી જોઈએ. 
2. લલાસ્ટડરિંર્ માટે માત્ર એકસમાન રેતીનો ઉપયોર્ થવો જોઈએ.  

3. રેતીને ચાળીને તેમાથંી નાના પથ્થરો દૂર કરો. 

4. માટીમા ંકાપંનુ ંપ્રમાિ 10 ટકાથી વધારે હોવુ ંન જોઈએ. 

5. રેતીને હવામા ંચાળીને અથવા ધોઇને તેમાથંી કાપં (માટી) દૂર કરો. 
 

 રેતીમા ં કાપંન  ં પ્રમાણ જાણવા થોડી રેતીને 

પારદશાક બરણીમા ંમકૂીને પાણી ઉમેરો.  તેન ે
સારી રીતે હલાવો અને તેને નીચે મકૂી દો જેથી 

બધ  ં નીચે બેસી જાય અને પાણી સાફ થાય. 
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ટોચના ભાગમા ં રહલેા શ દ્ પાઉડરની જાડાઈ અને બરણીમા ં રહલેી ક લ રેતીની જાડાઈનો ભાગાકાર 

કરવાથી રેતીમા ંકાપંની ટકાવારી જાણી શકાય છે. 
 

કોન્ક્રીટના બ્લોક્સ માટે પરીક્ષિ 

પરીક્ષિ પ્રયોર્ તનરીક્ષિ પડરિામ 

ડ્રોપ ટેસ્ટ: કોન્સ્ટક્રીટના બ્લોકને લગભગ એક 
મીટરની ઊંચાઇએથી સખત જમીન પર સપાટ 
પડવા દેવામા ંઆવે ત્યારે તે તટૂવા ન જોઈએ. 

   

આકાર: એકંદર આકાર, ધાર અને કદ એકધાર ં 
હોવ  ંજોઈએ.  

   

સપાટીન  ંપરીક્ષણ: જે બાજ ઓને જોડવાની છે તે 
ખરબચડી હોવી જોઈએ 

   

  

કોન્ક્રીટ બ્લોક્સ 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

સીધી ધાર સાથે સારી ગ ણવિાના કોન્સ્ટક્રીટ બ્લોક્સ 

તટેૂલી ધાર અથવા યોગ્ય રીતે ન બનાવાયેલા નબળી 

ગ ણવિાના કોન્સ્ટક્રીટ બ્લોક્સ 
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લાકડ્ા માટે પરીક્ષિ 

પરીક્ષિ પ્રયોર્ તનરીક્ષિ પડરિામો 
પ્રકાર: પ્રકાર, રંગ, બધંારણ, દાણા અને સ ગધંના 
આધારે ગ ણવિાની ચકાસણી 

   

કદ અને આકાર: સેક્શન સાઇઝ, સીધાપણ ,ં ગાઠંો, 
નરમાઇ અને સખતાઇની ચકાસણી કરો.  

   

ચેપ: તેમા ંકોઇ સડો છે કે નહીં તે ચકાસો.    

સીઝન્સ્ટડ લાકડ :ં બાધંકામ માટે ઉપયોગમા ં લેવાત   ં
લાકડ  ંયોગ્ય રીતે સીઝન્સ્ટડ અને સકૂ ં હોવ  ંજોઈએ. 

   

 

 

વાસં માટે પરીક્ષિ 

પરીક્ષિ પ્રયોર્ તનરીક્ષિ પડરિામો 
પ્રકાર: વાસંનો પ્રકાર અને ગાઠંો, કોલમ અને રૂફ મે્બર 
વચ્ચેન  ં અંતર પાતળા છેડ ે ઓછામા ં ઓછ ં 70-100 
એમએમ હોવ  ં જોઈએ. વાસંની વોલ વથકનેસ 10 
મીમીથી ઓછી ન હોવી જોઈએ. નોડ વચ્ચેન  ંઅંતર 600 
મીમીથી વધારે ન હોવ  ંજોઈએ. નોડ વચ્ચે અંતર જેટલ  ં
ઓછ ંહશે તેટલા પ્રમાણમા ંતે મજબતૂ બનશે.  

   

ભૌવતક ગ ણવિા: મેચ્યોદરટી (3 વષાથી ઓછી નહીં ), 

જાડાઈ, ત્રાસંાપણ ,ં સીધાપણ  ંઅને વયાસ. 

   

ચેપ: તેમા ંકોઈ સડો છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરો.     

  

વાસંની ગિુવત્તા 

        1 વષાની વયનો વાસં      જાડો વાસં 
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         3 વષાનો વાસં         પાતળો વાસં 

 

સ્ટીલ માટે પરીક્ષિ 

પરીક્ષિ પ્રયોર્ તનરીક્ષિ પડરિામો 
ભૌવતક લાક્ષચણકતાઓ: ISI માકા , TOR/TMT સ્ટીલ અન ે
સ્પેવસફાઇડ ડાયાવમટર ચકાસો. દર-રોલ્ડ સ્ટીલનો ઉપયોગ 
ટાળો. ઉત્પાદક દ્વારા ધોરણોન  ંપાલન થાય છે કે નહીં તે 
માટે તેના પ્રમાણપત્રની ચકાસણી કરો.  

   

ઘસારો: ઘસારાની ચકાસણી કરો    

  

તસમેન્ટ માટે પરીક્ષિ 

પરીક્ષિ પ્રયોર્ તનરીક્ષિ પડરિામો 
ભૌવતક લાક્ષચણકતાઓ: ISI માકા , વસમેન્સ્ટટનો ગ્રેડ, રંગન  ં
સાતત્ય, ભેજન  ંપ્રમાણ (ગઠ્ઠા નહીં) 

   

 

તમારા બાધંકામના સાધનો જાિો 
બાધંકામના સામાન્સ્ટય સાધનો (પાવડા, બાલ્દી, લલ્બ બોબ (ઓળંબ), દોરી, માપન બોક્સ અન ેલેવચલિંગ 

ટય બ)  આ વસઝન દરવમયાન દશાાવવામા ંઆવશે. ભાગ લેનારાઓ તેનો ઉપયોગ કરવાન  ંજાણે છે કે નહીં 

તે ચકાસવામા ંઆવશે.  

દરેક જૂથ લર્ભર્ 1 મીટર લબંાઈની ડદવાલના 4-5 સ્તર બનાવશે જેમા ંઇંટ, પથ્થરો અથવા બ્લોક્સનો 

ઉપયોર્ કરશે. તાલીમ આપનાર એ ચીજ પર ધ્યાન આપશે કે તેઓ બાધંકામના સામાન્ય સાધનોનો 
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યોગ્ય ઉપયોર્ કરે છે કે નહીં ( જેમ કે માપ પટ્ટી, સ્સ્પડરટ લેવલ, એલ-એન્ર્લ, ઓળંબો, દોરી, માપિી 

બોક્સ, લેવણલિંર્ ટયબૂ અને ટ્રોવેલ) 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

લાઇન આઉટ 

સાદા મકાનનુ ંલાઇન આઉટ જેમા ં3-4-5 કાટકોિના તનયમ અને બીજા આકારનો ઉપયોર્ કરવો, જરૂર 

પડ્ ેતો.  

દરેક જૂથ એક આકાર દોરી શકે છે (લબંચોરસ, વક્રાકાર વગેરે) અને બીજ  ં જૂથ ચકાસણી કરી શકે, 

દટલપણી કરી શકે અને ભલૂો તરફ ધ્યાન દોરી શકે. તનેે પાથરવાના બીજા કયા વવકલ્પો છે તેના વવશ ે

ચચાા કરી શકાય. 

ઓળંબો અને દોરી ન્સ્પદરટ લેવલ L ખણૂો (એંગલ) 

રોવેલ 

 

માપન બોક્સ 

લેવચલિંગ ટયબૂ માપ પટ્ટી 
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સાઇટની સફાઈ અને લેવણલિંર્ 

સ્થળની સફાઈ કરેલી હોવી જોઈએ અને પાણીના સ્રોત, મોટાારના વમન્ક્સિંગની જગ્યા વગેરે એકદમ 

વયવન્સ્થત હોવી જોઈએ. 

 

ઇંટો પાથરવી 
તસમેન્ટ મોટાારનો ઉપયોર્ કરવામા ંઆવે ત્યારે ઇંટો ભીની કરેલી હોવી જોઈએ અને ભીની ઇંટોનો ઉપયોર્ 

થવો જોઈએ. 

કોન્સ્ટક્રીટ બ્લોક્સ, સોલટ પથ્થરો અને ઇંટોને પલાળવા 

કદડયાકામમા ંમોટાાર (વસમેન્સ્ટટ રેતીના વમશ્રણ) સાથે ઉપયોગ કરતા પહલેા ઇંટો, કોન્સ્ટક્રીટના બોક્સ અને 

સોલટ પથ્થરોને સપંણૂાપણે પાણીમા ંઝબોળી રાખો. જેથી દદવાલન  ંકામ મજબતૂ બનશે.  

 

ઇંટો પાથરવી 
ઇંટનો ખાચંા વાળો ભાર્ ઉપરની બાજુ હોવો જોઈએ 

 

ઇંટના ખાચંા વાળા ભાગ (ગ્રવૂ માકા)ને હમેંશા ઉપરની બાજ  રાખીને ગોઠવો જેથી તેમા ંમોટાાર ભરાય 

અને તેમની વચ્ચે સાર ં બધંન રચાય. 
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ઇંટો પાથરવી 
લલ્બ લાઇનનો (ઓળંબા દોરીનો) ઉપયોગ માત્ર દદવાલના છેડ ેકરવાનો છે. તેની વચ્ચ ેસીધી લાઈન 

મેળવવા માટે દોરીનો ઉપયોગ કરો. ઓળંબા લાઇન હમેંશા તચળયા બાજ  આવવી જોઈએ, તેની તરત 

નીચે આવેલી ઇંટની બાજ એ નહીં.   

 

 

1. તસમેન્ટની પસદંર્ી 
મકાનો અને નાની ઇન્સ્ટફ્રાસ્રક્ચર ઇમારતો બાધંવા માટે 53 ગ્રેડની ત  લનામા ં43 ગ્રડેના વસમેન્સ્ટટને વધ  

પસદં કરવામા ંઆવે છે. 
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2. તસમેન્ટ મોટાાર/ કોન્ક્રીટ ને જમાવવુ ં
વસમેન્સ્ટટ મોટાારને સકૂાવા દીધા વગર ભીન  ંરાખવામા ંઆવે તો તે વધ  મજબતૂ બને છે. તેને ઓછામા ં

ઓછા 10 દદવસ માટે ભીન  ંરાખો અને મહિમ ક્ષમતા મેળવવા માટે તેને 28 દદવસ સ ધી ભીન  ંરાખો. 

 

 

એગ્રીરે્ટ્સ માટેના તનયમો 

300 એમએમ કરતા વધ  મોટી સાઈઝના એગ્રીગેટ્સનો ઉપયોગ ન કરો.  

  

 

નદીમાથંી મેળવેલા ગોળાકાર એગ્રીગેટ્સનો ઉપયોગ ન કરો. તેઓ વસમેન્સ્ટટ સાથે નબળંુ જોડાણ કરે છે 

તેથી નબળંુ કોન્સ્ટક્રીટ રચાશ.ે 

સ્ટીલ ડરઇન્ફોસામેન્ટ બાસા માટેના તનયમો 
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બે સચળયાને છેડાના ભાગે ક્યારેય હ ક દ્વારા જોડો નહીં. 

સ્ટીલના એક સચળયાન ેબીજા સાથે ઓવરલેવપિંગ પોઇન્સ્ટટ દ્વારા જોડો. આ ઓવરલેવપિંગની લબંાઈ સચળયાના 

વયાસ કરતા 50 ગણી હોવી જોઈએ અને તે વાયર દ્વારા ચારથી પાચં જગ્યાએ બાધેંલ  ંહોવ  ંજોઈએ. 

ડરઇન્ફોસ્ડ્ા કોન્ક્રીટમા ંકવરના તનયમો 

  

 

 

 

 

 

આરસી સ્લબેમા ંઉપયોગમા ંલેવાતા સ્ટીલ બાર પર ઓછામા ંઓછા 15 એમએમ સ ધી કોન્સ્ટક્રીટન  ંસ્પષ્ટ 

આવરણ હોવ  ંજોઈએ. 

સ્ટીલ બારની સપંણૂા ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરવા માટે તે સપંણૂાપણે કોન્સ્ટક્રીટમા ંસમાવવષ્ટ હોવ  ંજોઈએ. 

ચચાાના મદુ્દા 

હવે આપણ ેજાણીએ છીએ કે વવવવધ સામગ્રીની ગ ણવિાની ચકાસણી કઇ રીતે કરવી તથા મકાનના 

બાધંકામમા ંઉપયોગ માટે તેને કઈ રીતે તૈયાર કરવા. 

બાધંકામની સામગ્રીના સદંભામા ંઆપણે નીચેની બાબતો સચંક્ષલતમા ંજાણીએ. 

1. આપલેી સામગ્રી (મદટદરયલ) પસદં કરવા માટે વવચારવાના મ દ્દા: ઇંટો, પથ્થર, રેતી, સ્ટીલ, વાસંડા, 

લાકડ ,ં  

2. આ સામગ્રી સાથે કામ કરતી વખતે યોગ્ય પદ્વત અને ચેક-પોઇન્સ્ટટ કયા છે: 

 - ઇંટો સાથે કદડયાકામ,  

- પથ્થરો સાથ ેકદડયાકામ અને  

- બીમ, બેન્સ્ટડ, કોલમ અને સ્લેબ્સ માટે કોન્સ્ટક્રીદટિંગ.  

3. બાધંકામ શરૂ કરતા પહલેા કયા પગલા ંઅન સરવા જોઈએ અને શા માટે?  
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સ્લાઇડ્સની સખં્યા: 46  

સમયર્ાળો: 1 કલાક 

 

 

 

 

 

 

 

 

સી૫ 

સકંટ પ્રતતરોધક બાધંકામના તસદ્ાતંો 



 
113 

યાદ કરો 

કોઇ પિ પ્રદેશમા ંતવતવધ હાઉતસિંર્ ટાઇપોલોજી હોય છે  

શુ ંઆ તમામ ટાઇપોલોજીને સરુણક્ષત રાખવાનુ ંશક્ય છે? તવતવધ ટાઇપોલોજી શા માટે અસ્સ્તત્વમા ંહોવી 

જોઈએ?  

આપણ ેવવવવધ ટાઇપોલોજી ચાલ  રહ ેતે સ વનવિત કરવ  ંજોઈએ જેથી વવવવધ સમ દાયોની વવવવધ સાસં્કૃવતક 

ઓળખ જળવાઈ રહ ેઅને વવવવધ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાન  ંકૌશલ્ય અને જ્ઞાનનો વવકાસ થાય જે તે 

પ્રદેશ અને સદંભામા ંઉપ્ ક્ત હોય. આ ચબન્લ્ડિંગ ટાઇપોલોજીનો પઢેીઓથી વવકાસ થયો છે. દરેક પદ્વતમા ં

સ્થાવનક હવામાનને અન ક ળ આવે તેવી ખાવસયત હોય છે. જોકે, હાલના સમયમા ંતેઓ સકંટનો સામનો 

કરવા માટે સક્ષમ છે કે નહીં તે જોવ  ંજરૂરી છે.  

 

પ્રવતામાન સકંટોનો પ્રતતભાવ આપવો જરૂરી છે 

કયા સકંટ સામે અવરોધ રચવો જોઈએ તે આપિે કઈ રીતે નક્કી કરીશુ?ં  

આપણે સ્થાવનક ઇવતહાસ અને આપણો પ્રદેશ કયા ઝોનમા ંઆવે છે તે જોવ  ંજોઈએ તેના આધારે આપણા 

ઘર માટે કયા સકંટ સામે પ્રવતરોધ વધારવો ત ેનક્કી કરી શકીએ. 
 

યાદ કરો 
ભારતમા ંવવવવધ સકંટો જ દા જ દા પ્રમાણમા ંઅન્સ્તત્વ ધરાવે છે.  

વવવવધ સકંટો દરવમયાન મકાનને અસર કરતા વવવવધ બળો કયા છે? 

આપણે બાધંકામ દરવમયાન સામગ્રીની ગ ણવિા કઈ રીતે ચકાસી શકીએ?  

સકંટનો પ્રવતકાર કરવા માટે સામગ્રીની ગ ણવિા શા માટે મહત્ત્વની છે?  

બાધંકામની ગ ણવિા અને સામગ્રીની ગ ણવિા મહત્વ છે કારણ કે કદ અને ટેકવનકમા ંચબનસાતત્ય, 
નબળી સામગ્રીનો ઉપયોગ અથવા અયોગ્ય રીતે કરવામા ંઆવલેી કામગીરી સકંટ દરવમયાન સૌથી 

પહલેા વનષ્ફળ જશે. 
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અપેણક્ષત પડરિામો 
1. સકંટ ઘટાડવા અને ઓછામા ંઓછી જાનહાવન થાય તે માટે સકંટ પ્રવતરોધક બાધંકામ ટેકનોલોજી અને 

તેની સામગ્રીની સમજણ વવકસાવવી.  

2. સ્થાવનક બાધંકામમા ંનબળાઈને એક સદંભામા ંજોવી. 
 

જુદા જુદા જસકંટો સામે મકાનના પ્રદશાન પર અસર કરતી અસરો 

 

 

સકંટ પ્રતતરોધક બાધંકામના તસદ્ાતંો 

ઉપર જણાવલેા પૈકી કોઈ પણ અસર સકંટ દરવમયાન આપણા ઘરને અસર કરે તો: 
1. મકાન તેના અસલ આકારમા ંપરત આવવા સક્ષમ હોવુ ંજોઈએ અથવા તેના અસલ આકારમા ંઆવી 

જવુ ંજોઈએ. 

 

ભકંૂપ: જડત્વ, ધ્ર જારી, ઘ મવ ં

પરૂ: ધક્કાન  ંબળ, ઘસારો, ડબૂી જવ ,ં થપાટો લાગવી 

સાઇક્લોન: ઊંચકાઇ જવ ,ં હવા શોષાવી, દબાણ, વરસાદ 

સ નામી: ભરતીના મોજાંની અસર

ભસૂ્ખલન: માટીના જથ્થાની અસર, લપસવ  ં(સરકવ )ં
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ઉપર જણાવલેા પૈકી કોઈ પણ અસર સકંટ દરવમયાન આપણા ઘરને અસર કરે તો: 

2. મકાનના તમામ મખુ્ય તત્વો ધરતીકંપ અથવા અન્ય કોઇ પિ સકંટ દરતમયાન આર્ળપાછળ જઈને 
તેની અસલ સ્સ્થતતમા ંઆવી જવા જોઈએ, દબાિ સહન કરી શકવા જોઈએ અને અમકુ નકુસાન સાથે 
અસરની સામે ટકી રહવેા જોઈએ, પરંત ુમકાન પડ્ી જવુ ંન જોઈએ.  

 

જો ઉપરની કોઈ અસરો સકંટ દરવમયાન તમારા મકાનને અસર કરે તો:  

3. તમામ જકં્શન અને જોડ્ાિ એવી રીતે બાધંકામ કરવા જોઈએ જેથી જડ્ત્વનુ ંબળ તેમના દ્વારા 
જમીનમા ંવહન કરી શકાય. 

 

જો ઉપરની કોઈ અસરો સકંટ દરવમયાન આપણા મકાનને અસર કરે તો:  
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4. વૈકપ્લ્પક લોડ્ પાથ ડડ્ઝાઈન:  

લોડના પાથ (બોજના માગા) પર એક તત્વ નબળંુ પડ ેતો મકાન તેનો બોજ વૈકપ્લ્પક માગા દ્વારા વહન 

કરવા માટે સક્ષમ હોવ  ંજોઈએ જેથી મકાન ધ્વસ્ત ન થઈ જાય. 

વૈકપ્લ્પક લોડ્ પાથ ડડ્ઝાઈન 

 

સામાન્સ્ટય ન્સ્થવતમા ંલોડ (વજન)નો ભાગ જમીન તરફ 7થી 6 થી 1 ગવત કરે છે. તત્વ 1 વનષ્ફળ જાય 

તો બોજ તત્વ 2 અન ે4 પર આવે છે તેથી વૈકપ્લ્પક પથ 7થી 6થી 4, 7થી 6થી 2થી 3 અને 7થી 6થી 

2થી 5 રહ ેછે. તેથી મકાન પડત  ંઅટકે છે.  

ડડ્ઝાઇનના તસદ્ાતંો 

કોઇ પણ મકાનને તેના પર આવતી અસરનો પ્રવતકાર કરવામા ંમદદ કરતા વસદ્ાતંો આ મ જબ છે:  

1 . સ્રક્ચરલ મજબતૂી,  

2. સ્રક્ચરલ ઇન્સ્ટટીગ્રીટી (સકંચલતતા),  

3. ન્સ્થવતસ્થાપકતા,  

4. વળવાની ક્ષમતા,  

5. બ્રેવસિંગ અન ે

6. પવન અને પાણી સામે મકાનને રક્ષણ આપવા માટે મકાનની દડઝાઈનના તત્વો. 

1. સ્ટ્રક્ચરલ મજબતૂી 
મજબતૂી એટલ ેકોઇ પણ ઘટનાનો સામનો કરવાની મકાનની ક્ષમતા (જેમ કે આગ, વવસ્ફોટ, 

આંચકો અથવા માનવીય ભલૂના પદરણામ) જેમા ંએટલ  ંન કસાન ન થવ  ંજોઈએ કે અસલ કારણ 

કરતા તે વધ  પડતા ઊંચા પ્રમાણમા ંહોય.  
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ડડ્ઝાઇન લોડ્ < કુલ બાહ્ય લોડ્ 

 

સ્ટ્રક્ચરલ મજબતૂી કેવી રીતે મેળવવી? 

સ્થળ અને ત ેક્ષેત્રમા ંસકંટોની તીવ્રતાના આધારે દડઝાઇન લોડનો વવચાર કરવો જોઈએ.  

1 . સારી ગ ણવિાની સામગ્રી 

2. સારી કારીગરી અને બાધંકામ પદ્વત 

3. સકંટનો સામનો કરી શકે તેવી દડઝાઇન (આદકિટેક્ચરલ અને સ્રક્ચરલ) 
 
 

2. મજબતૂી 
મકાનના દરેક તત્વને (ભાગને) એકબીજા સાથે સારી રીતે બાધંી રાખલેા હોવા જોઈએ. 

 

બેડોળ થાય છે પરંત   તટૂય   ંનથી 

તેથી વધારે મજબતૂ 

દડઝાઇન લોડ > ક લ બાહ્ય લોડ 

 

સ ધારી ન શકાય તે હદે બેડોળ થ્  ં

તેથી સપંણૂા તટૂી પડય .ં તેથી ઓછી 

મજબતૂ 

મજબતૂીના ઉદાહરણો, 

છત 

થી  

ડદવાલ  

 

થી  

પાયો 
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બોક્સ એક્શન (વજન ઉઠાવત ુ ંબાધંકામ) 

એક કાડાબોડાના બોક્સની કલ્પના કરો. આપણ ેજ્યારે તેના પર સમચક્ષવતજ બળ લગાવીએ ત્યારે 

સમગ્ર બોક્સનો આકાર બેડોળ થાય છે. બોક્સ ખ લ્લ  ંહોય કે બધં હોય તેનાથી કોઈ ફરક પડ ેછે? 

 
 

 

બોક્સ એક્શન (વજન ઉઠાવત ુ ંબાધંકામ)  

મકાન એ કાડાબોડાના બોક્સ જેવ  ંહોય છે. જો તેની દદવાલો, છત અને પાયાને મજબ ત રીતે બાધંી 
રખાશે તો ભકંૂપથી ધ્ર જે અથવા સાઇક્લોનન  ંબળ લાગ ેતો પણ તે તટૂી નહીં પડ ેઅને આકાર 

બેડોળ નહીં થાય. 

 



 
119 

બોક્સ એક્શન (વજન ઉઠાવતુ ંબાધંકામ) 

મેસનરી હાઉસ પર ચક્ષવતજને સમાતંર બળ લાગ  કરવામા ંઆવે ત્યારે કેટલીક દદવાલો બળની દદશામા ં

હશે અને બીજી દદવાલો તનેે લબં હશે. બળની દદશામા ંહશે તે દદવાલો મજબતૂ હોય છે જ્યારે તે 

બળને લબં હોય તેવી દદવાલો નબળી હોય છે.  

 

નબળી દદવાલો તેમના પર આવેલો બોજ મજબ ત દદશામા ંઆવેલી દદવાલો પર રાન્સ્ટસફર (વહન) 

કરશે અને આ વહન ખણૂા પર, બેન્સ્ટડ દ્વારા અને છાપરા (છત) મારફત થશ.ે કોઇ મકાન બોક્સ તરીકે 

કામ કરે તો તે બોજને સરળતાથી ભોંયતચળયા પર વહન કરી શકશે તેથી ન કસાન ઓછ ં થશે. 
 

બેન્ ડ્સ  

તમે જો્  ંહશે કે બાલ્દીની ટોચ પર એક જાડી દરિંગ છે? તેવ  ંશા માટે છે? 

 

દરમ વગરની બાલ્દી એ દરમ વગરના લલાન્સ્ટક ગ્લાસની જેમ વતાન કરે છે. તેની બાજ  પર સહજે પણ 

દબાણ આવે તો તેન  ંકદ બદલાઈ જાય છે. મકાનની અંદર દદવાલના બોન્સ્ટડ એ બાલ્દીની દરમની જેમ 

અને લલાન્સ્ટક ગ્લાસની દરમની જેમ કામ કરે છે. તેનાથી ઇમારત સગંઠીત રીતે જળવાઈ રહ ેછે જેથી તે 

એક બોક્સની જેમ કામ કરે.  

ઘરની દદવાલો એકબીજા સાથે જોડાયેલી રહ ેઅને ભારને બાજ ની લબંદદવાલ પર સ્થાનાતંદરત કરવા 

માટે  તે સ વનવિત કરવા માટે બેન્સ્ટ ્ સ લગાવવામા ંઆવ ેછે, જેથી વધ  ભારને વધ  સમાનરીતે જમીન 

તરફ સ્થાનાતંદરત કરી શકાય.  
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બેન્ ડ્સ 

અહીં એક ઘરન  ંઉદાહરણ આપેલ  ંછે, જેમા ંબેન્સ્ટ ્ સ તેને એકબીજાસાથે જોડ ેછે.  
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એંકડરિંર્ 

કપડાની પટ્ટી પર લટકાવેલા કપડા જોરદાર પવનમા ંઊડ ેજાય છે.  

 

જોરદાર પવનમા ંકપડા ંઊડી ન જાય તે સ વનવિત કરવા માટે કપડાનેં પ્ક્લલસની મદદથી બાધંવાની જરૂર 

છે.  
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તેવી જ રીતે, જ્યારે જોરદાર પવન ફૂકંાય છે ત્યારે છત ઊંચી થાય છે અને તેની સાથે છૂટી રીતે જોડાયેલા 

ઘરના કોઇપણ પદાથા સાથે તે ખેંચાઇ જાય છે.  

જો આપણે કાચના ગ્લાસ પર કોસ્ટર રાખીએ અને ગ્લાસને 

હલાવીએ તો કોસ્ટર યોગ્ય રીતે એંકર કરેલ ન હોવાથી તે 

પડી શકે છે. તેવી જ રીતે, જ્યારે ઘરની બાજ એ જોરદાર પવન 

ફૂકંાતો હોય ત્યારે યોગ્ય રીતે જોડાયેલા ન હોય તેવા પદાથોના 

ઉડવાન  ંતે કારણ બની શકે છે.  
 

સમગ્ર ઘર યોગ્ય રીતે એંકર થયેલુ ં છે તે સતુનતિત કરવા માટે, પાયા અને દદવાલો, બાજ ની દદવાલો, 

દદવાલો અને છતન  ંજોડાણ અને છતના વવવવધ ભાગો સ રચક્ષત રીતે જોડાયેલા છે તે સ વનવિત કરે જેથી 

તે ભકંૂપ અથવા તોફાનમા ંન કસાન ન થાય.  

 
 

૩. સ્સ્થતતસ્થાપકતા 

તે પદાથાનુ ંતેના પોતાના મળૂભતૂ આકારમા ંપરત આવવાનુ ંલક્ષિ છે. 

ક) ઈંટ, કોંદક્રટ બ્લોક અને માટીની સામગ્રી કરતા ંઈમારતી લાકડ ,ં વાસંન અને સ્ટીલ જેવી સામગ્રી વધ  

ન્સ્થવતસ્થાપક હોય છે. 

ખ) ન્સ્થવતસ્થાપક સામગ્રીથી બનેલા ઘરો વધ  સરળતાથી મળૂ ન્સ્થવતમા ંપરત આવી શકે છે.  

ગ) વયવહાર  હતે  ઓ માટે, આ માત્ર મકાનમા ંવપરાતી સામગ્રી પરૂત   ં નથી અને તેથી સામગ્રી યોગ્ય 

જગ્યાએ અને યોગ્ય માત્રામા ંછે તે સ વનવિત કરવા માટે મકાનોને સારી રીતે દડઝાઇન કરો.  
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ઘ) વળી એવી સામગ્રી જે ન્સ્થવતસ્થાપક હોય, પરંત   જ્યારે તેની ન્સ્થવતસ્થાપકતાની મયાાદા ઓળંગવામા ં

આવે ત્યારે તે તરત જ તટૂી જાય, તેનો બાધંકામમા ંકાળજીપવૂાક ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે.  

સકંટ પછી મકાન તેની મળૂ સ્સ્થતતમા ંપરત આવવા સક્ષમ હોવુ ંજોઇએ.  

એક ઝાડ વવશે વવચારો. તે જમીન પર મજબતૂ રીતે ઊભ  ંહોય છે. જ્યારે તીવ્ર પવન ઝાડ પર સપાટીને 

સમાતંર દબાણ કરે ત્યારે તે પવનની સાથે હલ ેછે. તે તટૂી ન જાય તેવ  ંલચીલ  ંહોય છે અને પવનની 

સાથે નમે છે. જ્યારે પવન ફૂકંાવો બધં થાય ત્યારે તે તેની મળૂ ન્સ્થવતમા ંપાછ ંઆવી જાય છે. 

  

૪. ડ્ન્ક્ક્ટણલડટ (ખેંચાિક્ષમતા) 
તે સામગ્રીની દબાણ હઠેળ તટૂી જવાને બદલ ેબીજા સ્વરૂપમા ંપદરવવતિત થવાની ક્ષમતા છે.  

 

ચાલો આપણ ેઆ ચોક અને સ્ટીલની ખીલીની 

સરખામણી કરીએ. જો આપણે ચોક અન ેસ્ટીલની 

ખીલી પર (સપાટીને સમાતંર) દબાણ આપીશ  ં

તો શ  ંથશે?  

ચોક એકથી વધ  ર્ ક્ડાઓમા ંતટૂી જશે, જ્યારે 

સ્ટીલની ખીલી વળી જશે. (સ્ટીલ) જેવી 

સામગ્રીની ન કસાન સાથે તટૂી જવાને બદલ ેવળી 
જવાની આ લાક્ષચણકતા ડ્ન્ક્ક્ટણલડટ (ખેંચાિક્ષમતા) 

કહવેાય છે.  
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૧. આકન્સ્મક સકંટ સમયે મકાનોને તોડવા માટે બળની જરૂર પડ ેછે ત્યારે આ લાક્ષણીકતા મકાનોને 

મદદરૂપ થાય છે. 

૨. જ્યારે સીધો ભાર સહન કરતી કોલમની સપાટીને સમાતંર બળ લગાવવામા ંઆવે છે ત્યારે બરડ 

સામગ્રી પહલેા ંતટૂી જાય છે. કોલમના કેસમા ંતે કેંદક્રટની કોલમ છે. ઘરની અંદરની કોલમને જો યોગ્ય 

રીતે પ્રબચલત કરવામા ંઆવી ન હોય તો તે તરત જ તટૂી જાય છે અને જીવન અને વમલકતના 

ન કસાનન  ંકારણ બને છે.  

૩. બીજી બાજ , યોગ્ય રીતે પ્રબચલત કરેલી કોલમ, (સામાન્સ્ટય રીતે સ્ટીલ) જે વળી જાય છે અને તેનો 

આકાર બદલાઇ જાય છે, પરંત   તે અચાનક તટૂી જતી નથી. સ્ટીલમા ંતે તટૂી જાય તે પહલેા ંવધ  

માત્રામા ંખેંચાવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ સ્થળાતંર કરવા માટે અથવા મકાનને દરપેર કરવા માટે 

ચેતવણી આપવા માટે પરૂત   ંછે.  

ચેતવણી: કોંદક્રટ પહલેા ંતટૂી જાય તેવા દકસ્સામા ંવધ  પડત  ંપ્રબચલકરણ ટાળવ  ંજોઇએ.  

શુ ંઆ સામગ્રી ડ્ન્ક્ક્ટલ (ખેંચાિક્ષમતા) અથવા બરડ્ છે?  

ડ્ન્ક્ક્ટલ          બરડ્    
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

     

   

 

વાસં લાકડ  ં

સ્ટીલના સચળયા લલાસ્ટીક પાઇપ 

પથ્થર  

 

કોંદક્રટ 
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અહીં સ્ટીલના સચળયા વડ ેપ્રબચલત કરેલી પ્રબચલત કોંદક્રટવાળી છત બાધંવામા ંઆવી રહી છે.  

 
 

શુ ંતેનો અથા એ છે કે સ્ટીલ વધ ુરાખવાથી પ્રબણલકરિ વધ ુથાય છે?  

  

 

 

 

 

  

૫. બે્રતસિંર્ 

ફે્રમના બાધંકામ માટે ઇન-લલેન દડફોમેશન.  

જો એક અનબ્રેસ (પટ્ટા ન લગાવેલી) ફે્રમ પર આડ  ંબળ લગાવવામા ંઆવે તો શ  ંથશે?  

ભકંૂપ દરવમયાન આડ  ંબળ અનબ્રાસ (પટ્ટા ન લગાવેલી) ફે્રમને વવકૃત થવા માટે પે્રદરત કરે છે. ન કસાન 

ઘટાડવા માટે ફે્રમમા ંક્રોસ બ્રવેસિંગ ઉમેરવામા ંઆવે છે.  

વધ ુપ્રબણલકરિવાળો બીમ 

જ્યારે રેખાશં્ ગીય પ્રબચલકરણ વધ  હોય અને 

આડ  ં પ્રબચલકરણ ઓછ ં હોય ત્યારે કોંદક્રટ 

પહલેા ં વનષ્ફળ જાય છે. ત ેબીમના અચાનક 

પતનન  ંકારણ બને છે.  

 

ઓછા પ્રબણલકરિવાળો બીમ 

જ્યારે રેખાશં્ ગીય પ્રબચલકરણ ઓછ ંહોય અને 

આડ  ં પ્રબચલકરણ વધ  હોય ત્યારે પ્રબચલકરણ 

પહલેા ં વનષ્ફળ જાય છે. સ્ટીલની ડન્ક્ટચલદટને 

કારણે પતન ક્રવમક રીતે થાય છે. 
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કલ્પના કરો કે તમારા ઘરમા ંએક ટેબલ ન્સ્થર નથી અને તમે એક બાજ થી બળ લગાવો છો ત્યારે દરેક 

વખતે તે હલે છે. તેને તમે કેવી રીતે ન્સ્થર કરશો? 

 

તેને સ્સ્થર બનાવવા માટે લાકડ્ાના ટેકાનો ઉપયોર્ કરીને બે્રસ કરી શકાય છે. 

 

વત્રકોણાકારના સમાન વસદ્ાતંનો ઉપયોગ કરીને, આરસી ફે્ર્સ ઉપર બતાવયા પ્રમાણે મજબતૂ કરી શકાય 

છે. 
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બે્રતસિંર્: ફે્રમનુ ંઇન-લલેન ડડ્ફોમેશન 

મકાન પર આજ બાજ ના બળોના પ્રવતકાર માટે બ્રસે કરેલી ફે્રમોને બાધંવામા ંઆવે છે.  

બાધંકામની ફે્રમના સમચોરસ વવસ્તારમા ંત્રાસંો પટ્ટો દાખલ કરીને રવસિંગ, અથવા વત્રકોણાકારની રચના 

કરવામા ંઆવે છે.  

તે ભકંૂપ અથવા તીવ્ર પવનના પરસ્પરના બળો સામે ફે્રમને સ્સ્થર કરવામા ંમદદ કરે છે. 

 

 

 

ફે્રમમા ંબે્રતસિંર્ બાધંકામ  

અહીં બ્રેસ કરેલી ફે્રમના મકાનન  ંઉદાહરણ છે.  

 

દદવાલ       છત  
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૬. પાિી અને પવનથી રક્ષિ  

પ્લલન્ થ (કંુભી)ની ઊંચાઇ: પરૂથી મકાનના રક્ષણ માટે, પ્લલન્ થની ઊંચાઇ છેલ્લા ૫૦ વષોના ઊંચામા ંઊંચા 

વાતષિક પરૂ સ્તર કરતા ં૧૫૦મીમી ઊંચી દડઝાઇન કરવી જોઇએ.  

 

પ્લલન્ થનુ ંરક્ષિ: 

આપિે આ શા માટે કરવુ ંજોઇએ? 

પરૂ અથવા સ નામીના ઘસારાને કારણે પ્લલન્સ્ટ થને ન કસાન થઈ શકે છે.  

આપિે તે કેવી રીતે પ્રાલત કરીશુ?ં 

પ્લલન્ થનુ ંરક્ષિ: 

આ પ્રાલત કરવા માટે,  

૧. (બેઠક, ઓટલા,વરંડા) જેવા વવસ્તરેલા પ્લલન્સ્ટ થનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.  
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પ્લલન્ થનુ ંરક્ષિ: 

આ પ્રાલત કરવા માટે,  

૨. પ્લલન્સ્ટ થની ધારને ઈંટ અથવા પથ્થરની લાઇનથી સ રચક્ષત કરો. 

 

છતનુ ંરક્ષિ: 
આપિે આ શા માટે કરવુ ંજોઇએ? 

તીવ્ર પવનને કારણે છત ઊંચકાઇ શકે છે અને વરસાદ તેમા ંપ્રવેશી શકે છે, માળખાને ન કસાન કરી શકે 

છે. સમય જતા ંલીકેજ ઉપિવ બને છે અને માળખાને નબળંુ પાડ ેછે  
આપિે તે કેવી રીતે પ્રાલત કરીશુ?ં 

છતનુ ંરક્ષિ: 
૧. ઢોળાવનો ખણૂો વરસાદની તીવ્રતા અને માત્રાથી નક્કી કરવો. જો છત સપાટ હોય તો, પાણીના વનકાલ 

માટે નાનો ઢોળાવ સ વનવિત કરો.  



 
130 

 છતનુ ંરક્ષિ: 
૨. છાતના સાધંા મજબતૂ અને લીક પ્રફૂ હોવા જોઇએ. 

 

૩. વપરાયેલી સામગ્રી મજબતૂ, પાિી પ્રતતરોધક અને ટકાઉ હોવી આવશ્યક છે. 

ચચાા 

આ સકંટ પ્રતતરોધક તસદ્ાતંોને તમારા તવસ્તારમા ંઘરોમા ંકેવી રીતે સામેલ કરી શકાય? 

શુ ંતે કામ કરશે? શુ ંતે યોગ્ય છે?  

સારાશં  

ભકંૂપ: નરમ સામગ્રીથી ઘરને ન કસાન થાય છે પણ તે પડી જત  ંનથી. ઘર તેની મળૂ 

ન્સ્થવતમા ંપાછ ંઆવી જાય છે. બ્રેવસિંગ અને બેન્સ્ટ ડ ભારન ેઝડપથી જમીન તરફ મોકલે છે, 

આ રીતે આંચકાનો સામનો કરી શકાય છે.  

પરૂ: ઘર પરૂના અપેચક્ષત સ્તર કરતા ંઊંચ  ંહોવ  ંજોઇએ અને પાયાથી મજબતૂ હોવ  ંજોઇએ 

જેથી ધોવાણ અને ઘસારાનો પ્રવતકાર કરી શકાય.  

તોફાન: જો છત ભારે હોય અને યોગ્ય રીતે એંકર થયેલ હોય તો તેના ઊંચકાઇ જવાની 

અને ઊડી જવાની સભંાવનાઓ ઓછી છે.  

મોટાભાગના સકંટોનો સામનો કરવા માટે ઘર યોગ્ય જગ્યાએ હોવ  ંજોઇએ અને જમીન સાથે યોગ્ય રીતે 

જોડાયેલ  ંહોવ  ંજોઇએ. 
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સ્લાઇડ્ની સખં્યા: ૧૭ 

સમય: ૧ કલાક  

 

 

 

 

 

 

 

 

સી૬ 

મકાનનુ ંકદ અને રૂપરેખા 
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અપેણક્ષત પડરિામ  

૧. કદડયા (મકાન બનાવનારા) યોગ્ય કદ, રૂપરેખા, ઘરનો સમહૂ અને સકંટો દરવમયાન તેના પ્રભાવની 

સમજ કેળવે છે.  
 

૧. ઘરનુ ંકદ અને પ્રમાિ:    

લબંાઈ, ઊંચાઈ, ઊંડ્ાઈ 

એકંદર કદ કરતા ંમોટા ંઅથવા નાના ંમકાનો ભકંૂપ, પરૂ અથવા તોફાન દરવમયાન યોગ્ય પ્રદશાન કરી 

શકતા ંનથી.  

 

ખબૂ લાબંા ંહોય તેવા ંઅથવા જેન  ંપદરમાણ ૭મી કરતા ંલાબં   ંહોય તેવા ંઘરોને ટાળો. 

  

ચોરસ મકાનની યોજના ૭મી (૨૩’) લાબંી દદવાલોવાળા લબંચોરસ મકાનની યોજના કરતા ંસ રચક્ષત છે. 
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૨. અડ્ચિો અને અસમપ્રમાિતા 

સમહૂન  ં વવતરણ અને (આડી) બાજ ના ભાર પ્રવતકારક પદાથોન  ં વવતરણ ઘરની આજ બાજ  સપ્રમાણરૂપ ે

મકૂવ  ંઆવશ્યક છે. અન્સ્ટયથા, ભકંૂપ દરવમયાન, ભાર સરળતાથી એકસમાન રીતે જમીન તરફ વહી ન 

શકવાના કારણે તે વવવવધ ચબિંદ ઓ પર અલગ-અલગ વયવહાર કરશે.  

  

ભોંયતચળ્  ંએકતરફ ખ લ્લ  ંહોય તેવ  ંમકાન ભકંૂપ દરવમયાન વળી જાય છે.  

બે ઘરો એકબીજાથી એકદમ નજીક બાધંવા ંજોઇએ નદહ.  

 

બે ઘરોના ક્ષૈવતજ કંપનોને કારણે ઘરોના જોડાણો વચ્ચે કચરાઇ જવાની ન્સ્થવત સજાાઇ શકે છે.  
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૩. ઘરોના આકારો  

સરળ આકારોને પસદં કરવામા ંઆવે છે (પ્રાથતમકતા આપવામા ંઆવે છે).  

જદટલ આકારો જેવા કે (H અને L)મા ંઘરના અન્સ્ટય ખણૂા કરતા ંવધારે ખણૂા હોય છે અને તેથી ઘર ભાગંી 

પડ ેછે. પોલાણો કે જ્યા ંપાણી અને પવન ભરાઇ શકે છે તે ઘરના નબળા પોઇન્સ્ટ ટ છે. 

 

સકંટગ્રસ્ત વવસ્તારોમા ં‘C’, ‘H’, ‘T’ અન ે‘L’ લલાનવાળા મકાનો બનાવવાન  ંટાળો.  

જદટલ આકારોને સરળ આકારોમા ંબદલો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરળ ચોરસ, લબંચોરસ, ગોળ આકારોને પ્રાથવમકતા આપો કારણ કે તે સપ્રમાણ છે અને તેથી ન્સ્થર છે. 

તે ભારને જમીન તરફ સમાનરૂપે તબદીલ કરે છે.  

 

સપ્રમાણ યોજનાવાળા મકાન અસમપ્રમાણ 

યોજનાવાળા મકાન કરતા સ રચક્ષત છે. 
મકાનને યોગ્ય રીતે અલગ કરેલા હોય 

તેવા સપ્રમાણ એકમોમા ંવહેંચો. 
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૪. તવતવધ માળની ઊંચાઇના ંસકંટ દરવમયાન ઘરને સમાનરીતે વતાવા દેતી નથી.  

ઘર બે ચભન્ના પ્રકારના માળના સાધંામાથંી તટૂી જાય છે, કારણ કે તે માળ બાકીના માળની સરખામણીએ 

ચભન્ના રીતે વત ેછે.  

 

૫. નાની કોલમ (ટંુકો સ્તભં) 
સકંટ દરતમયાન નકુસાન  

દદવાલની સાથે જોડાયેલ કોલમની સરખામણીએ એક નાની કોલમ વધ  અસ રચક્ષત છે. પરૂતી ઊંચાઇની 

ઇનદફલ દદવાલ કોલમને મજબતૂ બનાવે છે અને તેથી તે પ્રવતરોધક છે. આંવશક ઇનદફલ દદવાલની સાથે 

કોલમ થોડી ઊંચાઇએ હલવા લાગે છે જે આ ર્ ંકી કોલમને અસ રચક્ષત બનાવે છે.  
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૬. અસરં્ત માળખાકીય તત્વો ભારને યોગ્ય રીતે જમીન તરફ તબદીલ થવા દેતા ંનથી અને આ 

કારણે તે સાધંાઓમાથંી મકાન તટૂી જાય છે.  

 

૭. ટનણલિંર્ અસર ઘટાડ્વા માટેનો ઘરનો લેઆઉટ (નક્શો)  

યોજનામા ંઅહીં બતાવેલ ઘરના બે લઆેઉટ (નકશા)મા,ં કયામા ંપવન ઝડપથી આગળ વધશે? 

 

 

 

નબળા આયોજનથી પવન અને 

પાણીની ગવત વધે છે 

 

ઝીગ-ઝગે આયોજનથી પવન અને 

પાણીની ગવત ઘટે છે. 
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૮. તવસ્તરિ માટેનુ ંલલાતનિંર્ (આયોજન)  
વવશેષ રીતે, મકાનને તે જ મકાન સાથે જોડવા કરતા ંઅલર્ મકાન તરીકે બનાવવુ ંજોઇએ. નવી આવવૃિ 

જો યોગ્ય રીતે જોડાયેલ ન હોય તો જૂના મકાનની બાજ મા ંચભન્ના માળખા તરીકે વતે છે, અને તેથી તેનો 

સાધંો અસ રચક્ષત થશે.  

જો મકાનન  ંવવસ્તરણ કરવ  ંહોય તો સકંટ દરવમયાન ભાર યોગ્ય રીતે તબદીલ થાય તે સ વનવિત કરવા 

માટે મકાન યોગ્ય રીતે જોડાયેલ  ંહોવ  ંજોઇએ. 

 
 

સારાશં  

૧. સરળ, સપ્રમાણ આકારો વધ  યોગ્ય છે.  

૨. અન્સ્ટય બે પદરમાણોની ત  લનામા ંઊંચાઇ, લબંાઇ અને પહોળાઇ વધારે ન હોવી જોઇએ. 

૩. ઘરો એકબીજાની ખબૂ નજીક ન હોવા ંજોઇએ.  

૪. ઘરો લલાન અને એચલવશેનમા ંસપ્રમાણ હોવા જોઈએ. 

૫. શક્ય હોય તેટલો ભાર સીધો જ જમીનમા ંતબદીલ થવો જોઇએ.  

૬. ઘરોનો લલાન એ રીતે બનાવી શકાય જેથી તે ટનચલિંગ અસરને ઘટાડી શકે.  

૭. આડ  ંવવસ્તરણ આદશા રીતે અલગ નવી રચનાઓ તરીકે થવ  ંજોઈએ. જો અવનવાયા હોય તો, તેઓન ે

યોગ્ય રીતે જોડવાની જરૂર છે જેથી ભારન ેશક્ય તેટલો એકસરખી રીતે તબદીલ કરી શકાય. 
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સ્લાઇડ્નો ક્રમ: ૩૭ 

સમય: ૧ કલાક 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સી૭ 

સ્થળ અને જમીનની સ્સ્થતતની અર્ત્યતા 
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અપેણક્ષત પડરિામો 

૧. તાલીમાથીઓ સાઇટ સ વવધાઓ મારફતે ઘરોના વધ  સારા સ્થળોના મહત્વને જાણે છે.  

૨. તેઓ શક્ય હોય ત્યા ંસ્થળને વધ  સાર  બનાવવા માટે સ્થળની ન્સ્થવતમા ંસ ધારો કરવાન  ંશીખે છે.  

૩. તેઓ જમીનના પ્રકારો અને પાયા-ઘરોની ન્સ્થરતા પર તેની અસર વવશ ેસમજે છે.  

જમીનને સમજો 

બાધંકામ શરૂ કરતા ંપહલેા ંસ્થળ અને જમીનની સ્સ્થતતને ઓળખવી જોઇએ 

૧. સ્થાન: ચોક્કસ ભૌગોચલક પદરન્સ્થવતઓ (જમીનની ધાર, ખડકની ધાર, રેતીના ઢગલા, મેન્સ્ટ ગ્ર વ 

જગંલો, વકૃ્ષો, પાણીના સ્થાનો-નદી, સમ િ, તળાવો)ની વનકટતા. 

૨. ઢોળાવ: માટીની સપાટીનો કોણ શ  ંછે અને ઢોળાવનો કોણ શ  ંછે? 

૩. પાિીનો તનકાલ (ર્ટર) વયવસ્થા: ક વાનો ઢોળાવ કેવો છે? અથવા જ્યારે વરસાદ પડ ેછે ત્યારે 

જગ્યા અને તેની આસપાસના વવસ્તારન  ંપાણી કેવી રીતે વહી જાય છે?  

૪. જમીનનો પ્રકાર: તમારા સ્થળે જમીન કેવા પ્રકારની (માટીવાળી જમીન, રેતાળ જમીન, વસલ્ટી 

જમીન, ચીકણી જમીન) છે? શ  ંજમીન વવવવધ પ્રકારની છે અથવા સ્થળ અને તેની આસપાસની 

જમીન સરખી છે? શ  ંજમીનમા ંકોઇ ઓગેવનક તત્વ છે?  

૫. ભરૂ્ભા જળસ્તર: ભગૂભા જળ સપાટી કેટલી નીચે છે?  

આદશા જગ્યા અને જમીનની સ્સ્થતત:  

૧. સ્થાન: ચોક્કસ ભૌગોચલક પદરન્સ્થવતઓ (જમીનની ધાર, ખડકની ધાર, રેતીના ઢગલા, મેન્સ્ટ ગ્ર વ 

જગંલો, વકૃ્ષો, પાણીના સ્થાનો-નદી, સમ િ, તળાવો)ની વનકટતા. 

૨. ઢોળાવ: મદં 

૩. પાિીનો તનકાલ (ર્ટર) વયવસ્થા: જમીન અન ે તેની આસપાસના વવસ્તારના પાણીનો યોગ્ય 

વનકાલ. પાણીનો ક દરતી પ્રવાહ નદહ.  

૪. જમીનનો પ્રકાર: યોગ્ય રીતે વગીકૃત, સ ગદઠત, ચબન-વવસ્તતૃ જમીન 
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૫. ભરૂ્ભા જળસ્તર: પાણીન  ં સ્તર જો પાયાથી નીચે હોય તો વધ  સાર ; તે મકાનની ન્સ્થરતા માટે 

કારણભતૂ બનશે નદહ. 

જમીનનો પ્રકાર શા માટે મહત્વપિૂા છે? 

૧. સહન કરવાની ક્ષમતા એ જમીન પર આપવામા ંઆવેલા ભારને સહાયરૂપ થવા માટેની જમીનની 

ક્ષમતા છે.  

૨. ઉચ્ચ સહન ક્ષમતાવાળી જમીન બાધંકામ માટે યોગ્ય છે.  

૩. નરમ જમીન, જે સપંણૂા રીતે સ ગદઠત ન હોય તેમા ઓછી સહન ક્ષમતા હોય છે. જમીનનો પ્રકાર 

અને તે સ ગદઠત છે કે નદહ તે જાણવા માટે જમીનની સહન ક્ષમતા ક્ષેત્રીય ચકાસણીઓ મારફતે 

નક્કી કરવી જોઇએ. 

ઘરને કઠિ જમીન પર શા માટે બાધંવુ ંજોઇએ?  

૧. ગરુુત્વાકષાિનો ભાર જમીન દ્વારા લેવામા ંઆવે છે. નરમ જમીનની સહન ક્ષમતા ઓછી હોય છે 

જ્યારે કઠિ જમીનની સહન ક્ષમતા ઊંચી હોય છે.  

૨. સકંટ દરવમયાન કેટલીકવાર, ખાસ કરીને, માટી અને પાણી હોય ત્યારે જમીન તેની ક્ષમતા ગ માવે 

છે. તેથી મકાન ડબૂી જાય છે.  

૩. પાણી સાથેની રેતાળ જમીન (ભારે વરસાદ, પરૂ અથવા ભકંૂપ દરવમયાન ડમે તટૂી જવાના સમયે) 

તેની સહન ક્ષમતા ગ માવી શકે છે. 

જમીનના પ્રકારનો ટેસ્ટ (પરીક્ષિ): ડરબન ટેસ્ટ  

 એક મ ઠ્ઠી ભરીને રેતી લો અને તેને ગોળ ગોળ 
મસળીને એક બોલ (દડો) બનાવો. બોલની આજ બાજ  
તમારી આંગળીઓ ઘસો અને અંગઠૂા અને પહલેી 
આંગળી વડ ે તેને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરો. તેને 
મસળતા મસળતા વાળવાનો પ્રયાસ કરો, અને તેન ે
તોડતા પહલેા ંકેટલ  ંવાળી શકાય છે તે જ ઓ. 

 જો તમ ેબોલ નથી બનાવી શકતા તો જમીન રેતાળ 
જમીન છે.  
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 જો તમન ેબોલમા ંદાણા જેવા કણોનો અન ભવ થાય તો તે બરછટ રેતી છે.  
 જો તમે બોલ બનાવી લો પરંત   તેનો નળાકાર બનાવી શકો નદહ તો તમારી પાસ ેમાટી ્ ક્ત રેતાળ 

જમીન છે.  

જમીનના પ્રકારનો ટેસ્ટ (પરીક્ષિ): ડરબન ટેસ્ટ  

 જો નળાકાર થોડ કં વળે તો તે ચીકણી માટી છે.  
 જો નળાકાર પહલેી આંગળીની આસપાસ અડધ  ંવળે 

તો તે ચીકણી અથવા વસલ્ટી ચીકણી માટી છે. 
 જો નળાકાર તમારી આંગળીની આસપાસ અડધા 

કરતા ંવધ  વળે તો ત ેક્લે-લોમ અથવા રેતાળ માટી 
છે.  

 જો તમ ેવતરાડો ્ ક્ત લાબં   ંનળાકાર બનાવો છો તો 
તે ચીકણી માટી છે.  

 જો તમે વતરાડો રદહત લાબં   ંનળાકાર બનાવો છો તો તે યોગ્ય (અથવા ભારે માટી) છે.  

જમીનના ંપરીક્ષિો 

યોગ્ય જમીન સારી રીતે વગીકૃત, સ ગદઠત અને કોઇપણ કાબાવનક પદાથા વસવાયની ચબન-વવસ્તતૃ છે.  

જમીન સારી રીતે વગીકૃત છે કે કેમ તે ચકાસવા માટે, વયન્ક્તએ જમીનમા ંવવવવધ કદના કણોના પ્રકારો 

છે કે કેમ તે તપાસવા માટે માટીને ફેલાવવી આવશ્યક છે. જમીનમા ંવવવવધ કદના કણોન  ંવમશ્રણ પસદં 

કરવામા ંઆવે છે.  
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જમીનના ંપરીક્ષિો 

જમીનો કે જે ક દરતી રીતે સ ગદઠત હોય તેમા ંખાલી જગ્યા (અવકાશ) હોતો નથી. આવી જગ્યાઓ ઘરના 

બાધંકામ માટે સારી હોય છે કારણ કે તેમની સ ગદઠતતા સદીઓથી ધીરે ધીરે બનેલી હોય છે.  

 
 

નરમ અને કઠિ સપાટીની ઓળખ 

૧. જમીનના ઉપરનો ૧૫૦મીમી જેટલો ભાગ અને બધી માટી દૂર કરો 

જેથી ક દરતી જમીન ખ લ્લી થઇ શકે. 

૨. આશરે ૧.૫મી લાબંી અન ે૪.૫ દકગ્રા વજનની એક કોશ લો. 

૩. તેનો અણીદાર છેડો જમીનની સપાટીની બાજ એ રહ ેતે રીતે તેન,ે 

લગભગ ૬૦૦ મીમી સપાટીથી ઉપરની બાજ એ ઊભી પકડો અન ે

કોશન ેછોડી મકૂો.  

૪. કોશ સપાટી પર ઊભી પડ ેતે સ વનવિત કરો.  

૫. સપાટીના છેડા પરના પ્રવેશના આધારે જમીન કઠણ અથવા પોચી છે ત ેનક્કી કરો.  

જમીનના ઘટકો  

જમીન જ દાજ દા ભાગોમા ંનીચેના કણોની બનેલી હોય છે.  
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જમીનના ઘટકો 

   
 

 

રેતી- સ્પશા કરવાથી તે સકૂી અને દાણાદાર હોય છે અને વવશાળ જગ્યામા ંફેલાયેલી હોવાથી તેમા ંભેજ 

હોતો નથી, પરંત   તે સહલેાઇથી સકૂાઇ જાય છે. જ્યારે તે સ ગદઠત અને ભેજ્ ક્ત હોય છે ત્યારે તે એકસરખી 

રીતે જોડાયેલી હોય છે.  

માટી- તે સકૂ્ષ્મ કણોની બનલેી હોય છે તેથી ત ેપાણીનો યોગ્ય રીતે સગં્રહ કરી શકે છે પરંત   તેના પાણી 

શોષવાના કારણે તે ખબૂ જ વવસ્તરે છે અને જ્યારે સકૂાઇ જાય છે ત્યારે સકંોચાઇ જાય છે.  

કાપં- કાપંનો સ્પશા નરમ હોય છે અને તેના સકૂ્ષ્મ કણોને લીધે પાણીને લાબંા સમય સ ધી શોષી શકે છે. 

પરંત   તે સકંોચશીલ હોય છે અને તેનો વનકાલ ધીમે થાય છે.  

સામાન્સ્ટય રીતે જોવા મળતી જમીનમા ંરેતી, કાપં અને માટી જ દાજ દા પ્રમાણમા ંહોય છે.  

 

 

 

રેતી માટી કાપં 
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ભકંૂપ અને પરૂના સમયે ધોવાિ અને સ્ખલન 

ધોવાિ એવી ઘટના છે જેમા ંભકંૂપ અથવા અન્સ્ટય ઝડપી ભારના હલવાથી જમીનની જડતા અન ેશન્ક્ત 

ઘટી જાય છે.  

 

ધોવાિ  

રેતી-પાણીન  ંવમશ્રણ તેની ઉપરના મકાનન  ંવજન પકડી રાખવાની તેની ક્ષમતા ગ માવે છે અને તેની ઘર 

ડ બી જાય છે.  

 

રેતી-પાણીન  ંવમશ્રણ તેની ઉપરના મકાનન  ંવજન પકડી રાખવાની તેની ક્ષમતા ગ માવે છે અને તેની ઘર 

ડ બી જાય છે. 
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જો ધોવાિનુ ંસકંટ હોય તો શુ ંકરવુ ંજોઇએ?  

૧. વવસ્તારનો ભૌગોચલક ઇવતહાસ અને ભકંૂપ વવશેની જાણકારી મેળવો  

 ક) શ  ંપહલેા ંધોવાણ થ્  ંછે?  

 ખ) ભગૂભા જળ સપાટી કેટલી નીચે છે? 

 ગ) શ  ંનજીકમા ંકોઇ જળાશયો છે?  

૨. જો આ પ્રશ્નોમા ંછૂટી માટીનો ખતરો અથવા ઘરની જગ્યાના વવસ્તારમા ંધોવાણ થયાના ંઉદાહરણો 

હોય તો, એક ખાસ પાયો બનાવવો પડશે.  

 એપ્ન્સ્ટજવનયરે એક યોગ્ય થાભંલાનો પાયો અથવા તરાપાનો પાયો બનાવવો જોઇશે. આ ખચાાળ 

હોય શકે છે, આવા ડકસ્સામા ંજગ્યા ઘર માટે યોગ્ય નથી.  

પાયા આજુબાજુની જમીન પરૂ અથવા ત્સનુામીને લીધે ધોવાઇ જાય તો શુ ંથાય?  

પાયો ખ લ્લો થઇ જાય અને નબળો પડી 

જાય જે ઘરન  ંપડી જવાન  ંકારણ બની 

શકે છે અને પાયાના બનેલા ખાડામા ં

પડી શકે છે. પાયા મજબતૂ જમીન પર 

બનાવવામા ંઆવયા તે આપણે સ વનવિત 

કરવ  ંજોઇએ, તેથી જો જમીનન  ંઉપરન  ં

પડ ધોવાઇ જાય તો પણ ઘર ઊભ  ંરહ.ે  
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ક્ષાર્કુ્ત જમીનમા ંબાધંકામ કરશો નડહ  

મીઠ ં બધી જ સામગ્રીન  ંખવાણ કરે છે અને તેથી તે લાબંા સમયે તેની ક્ષમતા ગ માવે છે. વયન્ક્ત જમીનમા ં

મીઠાની ચકાસણી માટે તેન  ંપદરક્ષણ કરાવી શકે છે.  

 

કઠિ સપાટી હોય તેવી જગ્યા પર બાધંકામ  

૧. જો જમીન પથ્થરો અને માટીન  ંવમશ્રણ હોય તો છૂટા પથ્થરોને દૂર કરવાની જરૂર છે અને પાયો 

માત્ર વક્કર્જન જમીન પર બનાવવો જોઇએ. 

૨. સમગ્ર જમીન પર પથ્થરો હોય તેવા દકસ્સામા ંઘરને સીધ  ંપથ્થર પર એંકર કરવ  ંશક્ય હોય છે. 

પથ્થર સપંણૂાપણ ેન્સ્થર છે તે સ વનવિત કરવ  ંજોઇએ.  

૩. પથ્થરના દકસ્સામા ંપાયાની ઊંડાઇ ઓછામા ંઓછી ૬” હોવી જોઇએ.  

જગ્યા પ્રમાિે બાધંકામ કેવી રીતે કરવુ ં 

તમારા ઘરનુ ંઆયોજન કરતી વખતે ધ્યાનમા ંરાખો  

૧. શ  ંસકંટ ગામના તમામ વવસ્તારોને સમાનરૂપે અસર કરશે? 

આ તમારા ગામમા,ં ભૌગોચલક અન ેઅન્સ્ટય પદરન્સ્થવતઓ સબંવંધત જગ્યાની વવવવધ પદરન્સ્થવતઓ વવશ ે

વવચારવામા ંમદદ કરશે. ત ેખાસ કરીને તમારા ગામના નબળા ભાગોને ઓળખવામા ંમદદ કરશે અને 

ખાતરી કરશે કે તમારી સાઇટ તે વવસ્તારોમા ંન આવે. 
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૨. શ  ંતમે બાધંકામ કરી રહ્યા છો તે ક દરતી પાણીના વનકાલના રસ્તામા ંઆવે છે?  

તમારી જગ્યા (સાઇટ)ની આસપાસના વરસાદના પાણીનો વનકાલ કેવી રીતે થાય છે? જો ઘર ક દરતી 

પ્રવાહના માગામા ંહશે તો તે ઘર માટે સમસ્યાન  ંકારણ બનશે. આ માટેનો સરળ રસ્તો એ છે કે પાણીને 

વહવેા માટે એક રસ્તો કરી આપવો અને જેનાથી ઘર પર તેની કોઇ અસર ન પડ.ે  

૩. શ  ંતમારી જગ્યા (સાઇટ) પર તોફાન અથવા પરૂ સામે ક દરતી અડચણોની હાજરી છે? 

૪. તમારી જગ્યા (સાઇટ)એ કયા પ્રકારની જમીન છે? જગ્યા (સાઇટ) પરની જમીનનો પ્રકાર પાયાના 

પ્રકારને અસર કરશ.ે જમીનમા ંમીઠાની ચકાસણી કરવી જ જોઇએ. 

૫. તમારી જગ્યા (સાઇટ)નો ભભૂાગ કયો છે? ચોમાસા દરવમયાન નીચાણવાળા વવસ્તારો કેચમેન્સ્ટટ 

બની જાય છે અને તેને ટાળવ  ંઆવશ્યક છે. 

ક. જગ્યા (સાઇટ)નુ ંસ્થળ (લોકેશન)  

૧. ૫૦ વષોમા ં પરૂના ઊંચા સ્તર અને 

તમારા વવસ્તારના નીચાણવાળા 

વવસ્તારોને ધ્યાનમા ં રાખીન ે

ઊંચાઇવાળી જગ્યા પર હોય તેવી જગ્યા 

(સાઇટ) નક્કી કરો.  

૨. વવન્સ્ટ ડબ્રેક (પવનન  ંજોર ઓછ ંહોય તેવી) 

પાછળની અથવા વધારે હવાના સ્થાનીક 

પ્રભાવથી દૂર હોય તેવી જગ્યા (સાઇટ) 

પસદં કરો.  

૩. સીધા ઢોળાવોથી દોર હોય તેવી જગ્યા (સાઇટ) પસદં કરો.  

ખ. જગ્યા (સાઇટ)ની આજુબાજુ તવન્ ડ્બે્રક (પવનનુ ંજોર ઓછં કરે તે) લર્ાવો 

૧. વકૃ્ષો અને/અથવા માટીના ટેકરાની સ રચક્ષત બાજ એ બનેલ  ંઘર વધ  પડતા પવનથી સ રચક્ષત છે 

કારણ કે વકૃ્ષો અને માટીના ટેકરા એક વવન્સ્ટ ડબ્રેક તરીકેન  ંકામ કરે છે.  

૨. ઉચ્ચ, મજબતૂ બાઉન્સ્ટડ્રીવાળી દદવાલો પવનની ગવતમા ંઅવરોધ તરીકેન  ંકાયા કરે છે. 



 
148 

 

ર્. માટીના ઢોળાવનો કોિ અને તેની ડહલચાલનો કોિ 

જો જમીનના દહલચાલના ંકોણ કરતા ંઢોળાવ વધ  હોય તો ભસૂ્ખલન સામે તેની વસથરતા વવશે કાળજી 

લેવી.  

ઘ. જગ્યા (સાઇટ)ની આજુબાજુના અસ્સ્થર ઢોળાવોને ઓળખો 
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ચ. ઢોળાવને કાપી રહ્યા હોય ત્યારે જાળવિી ડદવાલો (ડરટીઇતનિંર્ વોલ) બનાવો 
ઉપરના ઢોળાવથી ઓછામા ંઓછ ં૧મી દૂર અને કાપેલી જગ્યાથી ૧મી દૂર મકાનન  ંબાધંકામ કરો. આ 

ઉપરાતં, ઘર બનાવતા ંપહલેા ંઅવતશય ઢોળાવને ટેકો આપવા માટે જાળવણી દદવાલ (દરટેઇવનિંગ વોલ)ન  ં

વનમાાણ કરો. 

 
 

છ. જળાશયો નજીક બાધંકામ  
૧. જળાશયની ઇન્સ્ટડટેેશન રેખાથી દૂર બાધંો.  

૨. પ્રદેશના ૫૦ વષાના પરૂના ઊંચા સ્તરથી ઊંચે બાધંો.  

 
વધારાના રક્ષણ માટે, ઘર અને પાણી વચ્ચનેા મોજા અને પાણીની અસરને શોષી લેવા માટે મેંગ્રોવન  ં

વાવેતર કરી શકાય છે. 
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જો જગ્યા (સાઇટ) જરૂડરયાત કરતા ંઓછી યોગ્યતાવાળી હોય તો શુ ંકરી શકાય?  

ચાલો આપણ ેસભંવવત ઉકેલોની સચૂચ બનાવીએ 

જ્યારે માટી અને જગ્યા (સાઇટ)ની પડરસ્સ્થતત મશેુકલ હોય તેના ઉપાયો  

૧. ઓછી સહન ક્ષમતા: ઓછી ક્ષમતાવાળી જમીન ઘરના બાધંકામ માટે અયોગ્ય છે. પરંત   જો આવ  ં

બાધંકામ ટાળી ન શકાય તો, નીચેની ટેકવનક (ખચાાળ હોવા છતા)ં સક્ષમ વસવવલ એવન્સ્ટ જવનયરની 

સહમતી સાથે કરી શકાય છે.  

ક) પાઇલ ફાઉન્સ્ટ ડશેન, 

ખ) વાઇડર ફૂદટિંગ  

ગ) ફાઉન્સ્ટ ડશેન માટે ન્સ્થરતા મેળવવા માટે ઊંડ ેસ ધી ખોદકામ, અન ે

ઘ) ભાર ઘટાડવા માટે (વજનમા)ં હળવ  ંહોય તેવ  ંઘર બાધંો.  
 

૨. ઊંચુ ંભરૂ્ભા જળસ્તર: વધ  પડત  ંપાણી ઘરના બાધંકામ માટે વવસ્તારને અયોગ્ય દશાાવે છે. પરંત  ,ં 
જો આવ  ંબાધંકામ ટાળી ન શકાય તો, નીચેની ટેકવનકનો ઉપયોગ કરી શકાય:  

ક) રાલટ ફાઉન્સ્ટ ડશેન (એવન્સ્ટ જવનયરના પરામશા સાથે)  

ખ) પાઇલ ફાઉન્સ્ટ ડશેન 
 

૩. તવસ્તતૃ અને માટીવાળી જમીન: આવી જમીન પર બાધંકામ કરવાન  ંટાળવ  ંશે્રષ્ઠ છે; ત ેજમીનમા ં

રહલેા ભેજના આધારે વવસ્તરે છે અને સકંોચાય છે, અને ફાઉન્સ્ટડશેનને અન્સ્થર બનાવે છે, દા.ત. કાળી 

માટી. પરંત   જો બાધંકામ ટાળી ન શકાય તો, એવન્સ્ટ જવનયરના પરામશામા ંનીચેની ટેકવનકનો ઉપયોગ કરી 

શકાય છે:  

 રાલટ ફાઉન્સ્ટ ડશેન,  
 પાઇલ ફાઉન્સ્ટ ડશેન,  
 ફાઉન્સ્ટડશેન માટે ન્સ્થર ભાગ મેળવવા માટે ઊંડ ેસ ધી ખોદવ ,ં અને  
 દરનફોસામેન્સ્ટટ સાથે ન્સ્રપ ફાઉન્સ્ટડશેન.  

૪. ફાઉન્ડ્ેશનની ઊંડ્ાઇ 

તમાર પ્રદેશમા ંફાઉન્સ્ટડશેન કેટલા ંઊંડા ંછે?  
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થ્બ ર લ: 

ક) એક માળના હલકા વજનવાળા મકાન માટે, ઓછામા ંઓછી ઊંડાઇ ૬૦૦મીમી જરૂરી છે 

ખ) પથરાળ જમીનમા ંફાઉન્સ્ટડશેનની ઓછામા ંઓછી ઊંડાઇ ૧૫૦મીમી હોવી જોઇએ. 

ગ) જમીનની ખાસ ન્સ્થવત માટે ફાઉન્સ્ટડશેનની ઊંડાઇ ૬૦૦-૯૦૦મીમી હોવી જોઇએ. 
 

સારાશં  

આપણ ેતમામ સકંટો સામ ેન્સ્થવતસ્થાપકતાના સદંભામા ંશ્રેષ્ઠ રીતે ઘરની જગ્યા (સાઇટ)ના મહત્વની ચચાા 

કરી. 

૧. ભકંૂપની અસરો સામે ન્સ્થવતસ્થાપકતા માટે કદડયાએ જમીનના પ્રકારની, તેની નક્કરતા, 

સયંોજનમા ંતેની સતં  ચલતતા, ધોવાણની શક્યતાઓ, તેના વવસ્તરણનો પ્રકાર અને તડજોડની કોઇ 

શક્યતા છે કે કેમ તેની ચકાસણી કરવી જોઇશે. આ જમીનની યોગ્ય પ્રકારની જગ્યા (સાઇટ)ની 

પસદંગી કરવામા ંઅથવા કોઈ જગ્યા (સાઇટ) જે પાયાની રચના કરવા માટે યોગ્ય નથી તેના 

માટે વનષ્ણાતને રચના કરવામા ંમદદ કરશે. 

૨. ભસૂ્ખલન સામે ન્સ્થવતસ્થાપકતા માટે, જગ્યા (સાઇટ)ના દરપોઝ કોણની સામે જગ્યા (સાઇટ)ના 

ઢોળાવ, અન્સ્થર થવાની કોઇ શક્યતા છે કે કેમ તેની ચકાસણી કરવી જોઇશે. તે ઉપરાતં, 

ઢોળાવના પાણીનો યોગ્ય રીતે વનકાલ થયેલો હોવો જોઇએ જેથી ઢોળાવની ન્સ્થરતા માટે પાણી 

મ શકેલી ઊભી કરે નદહ.  

૩. ત્સનુામી સામે ન્સ્થવતસ્થાપકતા માટે, બાધંકામ પાણી પહોંચે નદહ અને ખતરારૂપ બને નદહ તેવી 

એવી ઊંચી જગ્યા (સાઇટ)પર કરવ .ં  

૪. તોફાન સામે ન્સ્થવતસ્થાપકતા માટે, ઘર વકૃ્ષો, પવાતો/માટીના ટેકરા અથવા વધ  પડતા પવનની 

સામે રણ આપી શકે તેવી જગ્યાએ બાધંી શકાય છે.  

૫. પરૂ સામેની ન્સ્થવતસ્થાપકતા માટે, પાયો, પ્રદેશમા ંપરૂના પ નરાવતાન  અને ૫૦ વષાના પરૂના 

સ્તરના આધારે નક્કી કરવામા ંઆવેલા પરૂના ઇપ્ચ્છત સ્તર કરતા ંઓછામા ંઓછો ૧૫સેમી ઊંચો 

અને ઊંચા પરૂના દદવસો અને બાધંકામના ખચાના આધારે બાધંવો જોઇએ. 
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સ્લાઇડ્ની સખં્યા: ૧૭ 

સમય: ૧ કલાક 

 

 

 

 

 

સી૮ 

સકંટ પ્રતતરોધક સતુવધાઓ 

ફાઉન્ડ્શેન અને પ્લલન્થ 
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અપેણક્ષત પડરિામ  

૧. સહભાગીઓ સકંટ પ્રવતરોધક બાધંકામમા ંફાઉન્સ્ટ ડશેનના મહત્વને સમજે છે.  

૨. સ્થાવનક પદરન્સ્થવતઓ માટે યોગ્ય ફાઉન્સ્ટ ડશેનની પસદંગી કરવા સક્ષમ હોય છે.  

તમારા પ્રદેશમા ંફાઉન્ ડ્ેશન કેવી રીતે બનાવવામા ંઆવે છે? 

પ્રશ્ન ૧. ઘરોમા ંઉપયોગમા ંલેવાતા ફાઉન્સ્ટ ડશેનની જ દીજ દી સામગ્રી અને પ્રકારો કયા કયા છે?  

પ્રશ્ન ૨. બાધંવામા ંઆવેલ ફાઉન્સ્ટ ડશેન કેટલ  ંઊંડ  ંઅને પહોળંુ હોય છે: 

 ક) એક માળના ઘર માટે? 

 ખ) બે માળના ઘર માટે? 

પ્રશ્ન ૩. શ  ં ફાઉન્સ્ટ ડશેનની ઊંડાઇ અને પહોળાઇ જમીનના પ્રકાર, બજેટ (નાણાકંીય વયવસ્થા), માળની 

સખં્યા અને છતના પ્રકર પર આધાદરત હોય છે?  

પ્રશ્ન ૪. સકંટ અને સામાન્સ્ટય રીતે જમીનના પ્રકારોને ધ્યાનમા ંલેતા ંઆ પ્રદેશમા ંસકંટ છે તો સકંટ આવી 

પડ ેતો ફાઉન્સ્ટ ડશેનન  ંશ  ંથઈ શકે?  

પ્રશ્ન ૫. જ્યારે અપગ્રેડ, ફેરફાર અથવા ઉમેરા કરવામા ંઆવે ત્યારે કયા સકંટ સકંળાયેલા હોય છે? દાખલા 

તરીકે, CGI શીટ ને RCC સાથે બદલવામા ંઆવે ત્યારે, એક માળન  ંમકાન બે માળન  ંબની જાય 

છે.  

ફાઉન્ ડ્શેન અને લલીન્ થને નકુસાન 

૧. અસમતલ જમીન અને ફાઉન્ ડ્ેશન પર અસર  
જો ઘરન  ંફાઉન્સ્ટ ડશેન નોન-કો્પેક્ટ જમીન પર બનાવ્  ંહોય અથવા તે આંવશક રીતે માટી્ ક્ત હોય તો 

મકાનને અસમતોલ બનાવ ેછે.  
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૨. ફાઉન્ ડ્શેન અને ડદવાલના પાયાનો ઘસારો 

ઝડપથી વહતેા પાણી ફાઉન્સ્ટ ડશેનની નીચેની જમીનને ધોઈ નાખે છે. એ માળખાને નબળંુ પાડ ેછે અને ત ે

મોડા વછિો અથવા વતરાડો અથવા દદવાલોના પતનમા ંપદરણમે છે.  

 
 

ફાઉન્ ડ્શેનના પ્રકારો 

૧. સ્ટ્રીપ ફાઉન્ ડ્શેન  

ભાર સહન કરતી દદવાલોને ફાઉન્સ્ટ ડશેન સતત ટેકો આપે છે જે જમીન પર ભારને ફેલાવા માટે તબદીલ 

થવા વવશાળ વવસ્તાર સ વનવિત કરે છે. આ પ્રકારન  ં ફાઉન્સ્ટ ડશેન સ્રીપ ફાઉન્સ્ટ ડશેન કહવેાય છે. બેઝ 

(આધાર)નો ફેલાવો ન્સ્થરતાની ખાતરી આપે છે.  
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સ્ટ્રીપ ફાઉન્ ડ્ેશન 
એક પાતળા અણીવાળા પદાથા અને એક મોટા પદાથાની દદવાલમા ંકાણ  ંપાડવાની સરખામણીની દક્રયા 

કલ્પના કરો. આ બે પદરન્સ્થવતમા ંશ  ંથશે? 

 

સ્ટ્રીપ ફાઉન્ ડ્ેશન 
સ્રીપ ફાઉન્સ્ટ ડશેનનો પાયો તળીયેથી હમંેશા ંવવશાળ હોય છે. તમે જે જગ્યાએ બાધંકામ કરો છો ત ેજગ્યાએ 

જમીનની ક્ષમતા ઓછી હોય તો, ફાઉન્સ્ટડશેનના તચળયે એક વધ  વયાપક આધાર હોવો જોઈએ. 

  

૨. સ્ટબ ફાઉન્ ડ્શેન  

સ્ટબ ફાઉન્સ્ટ ડશેનમા ંપણ બેઝ પહોળો હોય છે અને ઉપરની બાજ એ આવતા ં

તે સાકંડો થતો જાય છે. સ્ટબન  ંબધી જગ્યાએ જોડાણ કરવ  ંઅને બીમ 

સાથે બાધંવ  ંજરૂરી છે.  
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 સ્ટબ ફાઉન્સ્ટડશેનમા ંકોંદક્રટ પેદડિંગ હોય છે અને તે ઇંટનો એક પ્રકાર છે. ટોચ પર તે કોલમની સાઇઝન  ં

હોય છે.  

 
 

પાઇલ ફાઉન્ ડ્શેન, રાફ્ટ ફાઉન્ ડ્ેશન અને ઇન્ક્ન્ડ્તવડ્્અુલ ફૂડટિંર્  

જ્યારે જમીનનો પ્રકાર યોગ્યતા કરતા ંઓછો હોય (પોચી જમીન, છૂટી અન ેઅવતશય માટી, અથવા 
ધોવાણ અથવા તડજોડની સભંાવના હોય) ત્યારે ખાસ ફાઉન્ ડ્શેન. આ તમામ ફાઉન્ડ્શેન એપ્ન્જતનયર દ્વારા 

ડડ્ઝાઇન કરવા ંજોઇશે.  

૩. પાઇલ ફાઉન્ડ્ેશન  

જ્યારે જમીન પોચી હોય અને તેના પર મકાનનો ભાર વધ  હોય ત્યારે ફાઉન્સ્ટડશેન નીચે બેડરોક (આધાર 

ખડક) પર લેવામા ંઆવે છે.  
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૪. રાફ્ટ ફાઉન્ડ્ેશન 

રાલટ ફાઉન્સ્ટડશેનમા ંસમાન જાડાઈના આરસી સ્લબે હોય છે, તે ચબન્લ્ડિંગના સમગ્ર ફૂટવપ્રન્સ્ટટનો સમાવેશ કરે 

છે અને સખં્યાબધં દદવાલો અને સ્તભંોને સપોટા કરે છે. 

 

૫. ઇન્ક્ન્ડ્તવડ્્અુલ ફૂડટિંર્ 

જમીન જ્યારે પ્રમાણમા ંસખત હોય અને આરસી કોલમને વધ  ભાર લેવાની જરૂર હોય ત્યારે આરસી 

કોલમનો પાયો ઇન્ન્સ્ટડવવડ્ અલ ફૂદટિંગ તરીકે બનાવવામા ંઆવે છે.  
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ફાઉન્ડ્ેશનની તવર્તો  

૧. ઉંડ્ાઇ કરવી 

તમારા પ્રદેશમા ંફાઉન્સ્ટડેશન કેટલા ંઊંડા ંછે? 

 
થ્બ ર લ: 

ક) એક માળના હલકા વજનવાળા મકાન માટે, ઓછામા ંઓછી ઊંડાઇ ૬૦૦મીમી જરૂરી છે 

ખ) પથરાળ જમીનમા ંફાઉન્સ્ટડશેનની ઓછામા ંઓછી ઊંડાઇ ૧૫૦મીમી હોવી જોઇએ. 

ગ) જમીનની ખાસ ન્સ્થવત માટે ફાઉન્સ્ટડશેનની ઊંડાઇ ૬૦૦-૯૦૦મીમી હોવી જોઇએ. 

૨. ખાડ્ાનો આકાર  

૧. જ્યા ંજમીન સખત હોય ત્યા ંફાઉન્સ્ટડશેન ૯૦૦મીમી કરતા ંવધારે ઊંડ  ંહોત   ંનથી, ઊભી દદવાલો 

સાથે એક ખાડો ખોદાવી શકાય છે. 

૨. બીજી કોઇ પદરન્સ્થવતમા,ં ૨:૧ ઢોળાવ કરતા ંવધ  ઢોળાવ ન હોય તેવા ઢોળાવ સાથનેો ખાડો ખોદી 

શકાય છે. 

૩. ખાડો ખોદવાથી તેમા ંનીકળેલી સામગ્રી ખાડાની ધારથી ઓછામા ંઓછી ૬૦૦મીમી દૂર રાખવી.  

૪. જ્યા ંસ ધી પ્લલન્સ્ટથન  ંકામ પરૂ ં ન થાય ત્યા ંસ ધી દોરી સાથેની કેન્સ્ટિ લાઇનોથી બહારની લાઇન 

હાજર હોવી આવશ્યક છે.  
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૩. ખાડ્ો પરૂવો  

માટી પ રવાની કામગીરી કાળજીપવૂાક, સ્તર પ્રમાણે અને દરેક સ્તરમા ંમાટી પ રાય તે રીતે કરવી જેથી 

માટી યોગ્ય રીતે સ ગદઠત થાય.  

 

૪. સ્ટોન ફાઉન્ડ્ેશન (પથ્થરના ચિતર)ના તનયમો  

પાયામા ં પથ્થરના ચણતર માટેના નીચેના વનયમોન  ં પાલન કરવ  ં

આવશ્યક છે:  

૧. ખાડાની બાજ  શક્ય તેટલી સીધી હોય તે રીતે ખાડો ખોદવો 

જોઇએ.  

૨. ખણૂાનો પથ્થર પ્રત્યેક ક્રમમા ંમકૂવો.  

૩.  ચણતરમા ંકોઇ જગ્યા છોડવી નદહ.  

૪. મોટા પથ્થરો/આખા પથ્થરોનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ.  

૫. દરેક ક્રમને યોગ્ય રીતે લેવલ કરવો.  

૬.  દર ૧,૨૦૦ મીમી આડા અંતરે અને દર ૬૦૦મીમી ઊભા 

ચણતરમા ં ઓછામા ં ઓછા એક “આખા પથ્થર”નો ઉપયોગ 

કરવો. 

૭. ફાઉન્સ્ટડશેન સદહત કોઇપણ જગ્યાએ ગોળ પથ્થરોનો ઉપયોગ 

કરવો નદહ.  

પ્રત્યેક પથ્થરને તેના મોટા 
ભાગ તરફ મકૂો. 

દદવાલની લબંાઈની સમાતંર પથ્થરની લબંાઈ 
સાથે દરેક ક્રમમા ંખણૂા પર લાબંા પથ્થરો મકૂો. 



 
160 

૮. દરેક ક્રમને યોગ્ય રીતે મકૂવો અને રેતી સાથે સ ગદઠત કરવો, જેના આધારે ખાડાને સ્તર પ્રમાણે 

સ ગદઠત કરવા માટે સપંણૂા રીતે ભરવો. 

   

 

 

 

 

૫. ફાઉન્ડ્ેશનમા ંઆખા પથ્થરો  

ફાઉન્સ્ટડશેનમા ંદરેક ખણૂામા ંદદવાલને સરખી રીતે જોડવા માટે આખા પથ્થરોનો ઉપયોગ કરવો.  

દદવાલ બનાવવા 

માટે પથ્થરની બનેં્ના 

બાજ ઓ એકબીજા 

સાથે ચોંટાડવી. 

આડો સાધંો તોડવો 

જોઇશે.  

 

 

જ્યારે યોગ્ય લબંાઇના આખા પથ્થરો ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે, આરસી બ્લોકનો આખા પથ્થરો તરીકે 

ઉપયોગ કરો.  

૬. પથ્થર ચિતરની ડદવાલોમા ંઊભુ ંપ્રબલીકરિ  

દદવાલોમા ંઊભ  ંપ્રબલીકરણ ફાઉન્સ્ટડશેનમાથંી એંકર કરવ  ંજોઇએ. 

પથ્થરના ચણતરના ૩-૪ સ્તરઓમા ંપીવીસી પાઇપને બદલ ે

સ્ટીલના સચળયાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે; ત્યારબાદ પાઇપન ે

દૂર કરીને કોંક્રીટ ભરવામા ં આવ ે છે અને સ્ટીલને કવચ 

(આવરણ) પરૂૂ પાડવામા ંઆવે છે.  

ફાઉન્સ્ટડશેનના ભાગમા ંનીચનેા 
ભાગે ચણતરના વનયમ પ્રમાણે 
પથ્થરો મકૂવા આવશ્યક છે. 

ફાઉન્સ્ટડશેનના ભાગમા ંનીચનેા 
ભાગે ગોળ પથ્થરો અન ેડ્પ 

સ્ટોન (માટીના ંઢેફા)ં 
ઉપયોગમા ંલેવા નદહ.  
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અંગે્રજી બોન્ડ્ (ફાઉન્ડ્ેશન)મા ંએલ-જકં્શન  
જ્યારે દદવાલ ૨ ઇંટ જેટલી જાડાઇ ધરાવતી હોય ત્યારે ઇંટના ફાઉન્સ્ટડશેન બઝેના અંગ્રેજી બોન્સ્ટડમા ંઊભા 

પ્રબલીકરણમા ંએલ-જકં્શન. 

 

ફ્લેમીશ બોન્ડ્ (ફાઉન્ડ્શેન)મા ં એલ-

જકં્શન  

જ્યારે દદવાલ ૨ ઇંટ જેટલી જાડાઇ 

ધરાવતી હોય ત્યારે ઇંટના ફાઉન્સ્ટડશેન 

બેઝના લલેમીશ બોન્સ્ટડમા ં ઊભા 

પ્રબલીકરણમા ંએલ-જકં્શન. 
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૭. સાધંાઓમા ંમોટાર પરૂવો 
મોટારનો ઉપયોગ કરીને તમામ સાધંા સપંણૂા રીતે ભરેલા હોવા જોઇએ.  

 
 

૮. ભસૂ્ખલનવાળા તવસ્તારોમા ંફાઉન્ડ્ેશન 

 
 

પ્લલન્સ્ટથ 

પ્લલન્સ્ટથ ઘણા હતે  ઓ માટે સેવા આપે છે. 

તે માત્ર ઘરના પાયાને સ રચક્ષત અને 

પરૂના સ્તરથી ઉંચ  ં નથી કરતો, પરંત   

લોકો એકઠા થવાની, આરામ કરવા અને 

વાતચીત કરવા માટે એક સામાક્કજક 

જગ્યા પણ બની જાય છે.  
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પ્લલન્થની ઊંચાઇ છેલ્લા ૫૦ વષામા ંઆવેલા ઊંચામા ંઊંચા પરૂના સ્તર ઓછામા ંઓછી ૧૫૦મીમી હોવી 

જોઇએ. 

જો કોઇપણ સ્થળે ખતરાની આશકંા વધ  હોય તો પ્લલન્સ્ટથની ઊંચાઇ વધારવી જોઇએ. 

જે પદાથો પાણીની હાજરીમા ંબગડી જાય છે અથવાતો પોતાની ક્ષમતા ગ માવી દે છે તેવા પદાથો પ્લલન્સ્ટથ 

માટે ઉપયોગમા ંલવેા જોઇએ નદહ.  

 
 

પ્લલન્થનુ ંરક્ષિ (ડરકલેક્શન)  

તવસ્તતૃ પ્લલન્થ   

 

 

 

પ્લલન્થ એજ (ધાર)  

 

 

પ્લલન્થનુ ંરક્ષિ 

પ્લલન્સ્ટથ ‘વસમેન્સ્ટટ’ અથવા ‘વસમેન્સ્ટટ લલાસ્ટર સાથ ેમડ મોટાર’થી બનાવવો જોઇએ. જો વસમેન્સ્ટટ લલાસ્ટર કરી 

શકાત   ંનથી, તો પ્લલન્સ્ટથની સ રક્ષા માટે વસમેન્સ્ટટ પોઇન્ન્સ્ટટિંગ જરૂરી છે. 
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પ્લલન્થની તવર્તો 

૧. ડ્ેમ્પ (ભેજ) પ્રફૂ પ્રોટેક્શન (રક્ષિ) 

પાણીની કેશાકષાણ દક્રયાને કારણે ઘરની દદવાલોન ેભેજવાળી/ભીનાશથી બચાવી લેવા માટે ડે્ પ પ્રદૂફિંગ 

કરવામા ંઆવે છે. અગાઉ ચચાા કયાા પ્રમાણે, દદવાલોમા ંઆવી દક્રયાથી દદવાલ માટે વપરાયેલી સામગ્રીની 

શન્ક્તમા ંઘટાડો થઈ શકે છે. 

પ્લલન્સ્ટથ અન ેદદવાલોના જકં્શન પર ડે્ પ પ્રદૂફિંગ કોસા કરવો જોઇએ જેથી પ્લલન્સ્ટથમાથંી દદવાલોમા ંપાણી 

ચઢે નદહ.  

 

ડ્ેમ્પ પ્રફૂ કોસા માટેના તવકલ્પો 

૧. પરકોલેશન (વનતાર) ઓછ ં કરવા માટે યોગ્ય સચળયા વડ ે

પ્લલન્સ્ટથના સ્તર પર આરસી બેંડ બનાવો.  
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૨. દદવાલના પાયા પર પોચલઇવથચલન, લલાન્સ્ટક અથવા ચબટય મેન કોટેડ વણાયેલા પોલીપ્રોપીચલન શીટનો 

ઉપયોગ કરો.   

 

૨. ગે્રડ્ બીમ અને પ્લલનથ બેન્ડ્ 
ગે્રડ્ બીમ ડ્મે્પ પ્રફૂ કોસા તરીકે કાયા કરે છે અને પાિીને 

ડદવાલોમા ંજત ુ ંઅટકાવે છે.  

કોંદક્રટ DPC બનાવવા માટેના ંપગલા:ં  

પર્લુ ં૧:  

ઇપ્ચ્છત ઊંચાઇએ, દદવાલોમા ં૨૫મીમી અંદરની બાજ એ 

૨ લાબંા સચળયા મકૂવામા ં આવે છે, તેમની વચ્ચે 

૧૫૦મીમી અંતર હોય છે.  

પર્લુ ં૨:  

લાબંા સચળયા ઇપ્ચ્છત બેંડની ઊંચાઇથી મધ્યમ 

ઊંચાઇ પર હોવા જોઇએ. સચળયાની નીચે પથ્થરના 

ર્ કડા મકૂીને તેમ કરી શકાય છે.  
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પર્લુ ં૩:  

ખણૂા પર યોગ્ય સાધંો બનાવવા માટે, લાબંા સચળયાને એલ-

જકંશન પર વાળવી જોઈએ. આ મહત્વનો સાધંો છે જે ભારને 

સ્થાનાતંદરત કરે છે.  

ઓછામા ંઓછી ૪૫૦મીમી લબંાઇએ દદવાલના જકં્શન પર સચળયા 

જોડો.  

 

     એલ-જકં્શન સચળયાની ગોઠવણ  

 

 

પર્લુ ં૪ 
 ટી-જકં્શન પર લાબંા સચળયાની ગોઠવણ. અહીંયા ંપણ ભારના 
સ્થાનાતંરણને સ વનવિત કરવા માટે સચળયાન ે યોગ્ય રીતે 

ઓવરલેપ કરવા.  

દદવાલના જકં્શન પર ઓછામા ંઓછા ૪૫૦ મીમી એ સચળયાને 

જોડીને ઓવરલેપ કરો.  

 

      ટી-જકં્શન સચળયાની ગોઠવણ  

 
 

પર્લુ ં૫.  

ઘર યોગ્ય રીતે જોડાયેલ  ંછે તે સ વનવિત કરવા માટે ૪૫૦મીમી 

લાબંી એલ આકારની દરેક પટ્ટી અને ઊભો સચળયો બેંડના મ ખ્ય 

સ્તભં સાથે જોડવામા ં આવે છે 

અને શક્ય તેટલા ભારને 

સ્થાનાતંદરત કરવા માટે ખોખા 

આકારની રચના બન ેછે.  
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પર્લુ ં૬.  

સચળયાથી સચળયાન  ંજોડાણ ૮મીમી વયાસ માટે ૪૦૦મીમી 

અને ૧૦મીમી વયાસ માટે ૫૦૦મીમીના ઓવરલેપ 

સચળયાથી કરવ  ંઆવશ્યક છે.  
 

પર્લુ ં૭.  

૧:૧.૫:૩ના પ્રમાણમા ંકોંદક્રટ રેડો અને ૧૫ દદવસ સ ધી 

કાળજી લો.  

 

 

 

૩. પ્લલન્થ બેંડ્ બનાવવા માટેની વૈકપ્લ્પક સામગ્રી  

મડ મોટાારના ૨૫ મીમી જાડા સ્તરમા ંઘરેાયેલા વેલ્ડમશે. 

લાકડ /ંલાકડામા ં યોગ્ય સાધંા સાથેની વાસંની 

વનસરણી. ભારન  ં યોગ્ય રીતે સ્થાનાતંરણ સ વનવિત 

કરવા ખણૂા માટે લાકડાના ર્ કડા અથવા સ્ુ વડ ે

જોડાયેલા હોવા 

જોઇએ.  
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૪. પ્લલન્થના રક્ષિ માટે તસમેન્ટ પોઇન્ક્ન્ટિંર્ 

દરપોઇન્ન્સ્ટટિંગ એ ચણતરના બાધંકામમા ંમોટાાર સાધંાનો 

બાહ્ય ભાગના પોઇન્ન્સ્ટટિંગના નવીકરણની પ્રદક્રયા છે. સમય 

જતા,ં હવામાન અન ે સડો ચણતર એકમો વચ્ચનેા 

સાધંામા,ં સામાન્સ્ટય રીતે ઇંટોમા ં પાણીના અવનચ્છનીય 

પ્રવેશને પરવાનગી આપ ેછે. મડ મોટાારવાળી ચણતરની 

દદવાલોમા ં આ ખાસ કરીને ચચિંતાજનક છે. સમયાતંરે 

દદવાલોને દરપોઇન્ન્સ્ટટિંગ કરવી જરૂરી છે.  

સારાશં 

૧. જમીન, ધોવાણ અને ઘસારાની અસમાનતાને કારણે પ્લલન્સ્ટથ અને ફાઉન્સ્ટડશેનને વવવશષ્ટ ન કસાન 

થાય છે. જ્યારે ફાઉન્સ્ટડશેનને ન કસાન થાય ત્યારે તે ઘરનો ભાર લઇ શકત  ંનથી અને ઘરન ે

કમજોર બનાવે છે.  

૨. જમીનના પ્રકારને આધારે, સ્રીપ ફાઉન્સ્ટડશેન, સ્ટબ ફાઉન્સ્ટડશેન અથવા આઇસોલેટ ફૂદટિંગમાથંી કોઇ 

એક પસદં કરી શકો છો. જો જમીન યોગ્ય ન હોય તો, એટલે કે પોચી, ધોવાણ અથવા તડજોડવાળી 

હોય તો એપ્ન્સ્ટજવનયરની મદદથી પાઇલ ફાઉન્સ્ટડશેન અથવા રાલટ ફાઉન્સ્ટડશેન વવશે વવચારી શકાય 

છે.  

૩. આપણે, (૧) વવવવધ પદરન્સ્થવતઓ માટે ફાઉન્સ્ટડશેનની યોગ્ય ઉંડાઇ, પહોળાઇ અન ેઆકાર, (૨) 

બેકદફચલિંગ અન ેકો્પેન્ક્ટિંગન  ંમહત્વ, (૩) ફાઉન્સ્ટડશેનમાથંી ઊભ  ંપ્રબલીકરણ, (૪) પથ્થર/ઇંટન  ં

યોગ્ય ચણતર, (૫) ભસૂ્ખલન વવસ્તારોમા ંફાઉન્સ્ટડશેન, (૬) પ્લલન્સ્ટથન  ંરક્ષણ, (૭) DPC અન ેગ્રેડ 

બીમ અન ેપ્લલન્સ્ટથ બેંડ, અન ે(૮) પ્લલન્સ્ટથન  ંવસમેન્સ્ટટ લલાસ્ટદરિંગ અથવા વસમેન્સ્ટટ પોઇન્ન્સ્ટટિંગ; સદહતની 

ફાઉન્સ્ટડશેનમા ંસકંટ પ્રવતકાર વધારવાની ચચાા કરી.  
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સ્લાઇડ્ની સખં્યા: ૮ 

સમય: ૪ કલાક ૩૦ તમતનટ.  

 

 

 

 

 

 

પી૯ 

સેમ્પલ ફાઉન્ડ્શેન અને પ્લલન્થનુ ંતનમાાિ 
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અપેણક્ષત પડરિામો 

૧. સહભાગીઓ સાઇદટિંગના મહત્વ અને ફાઉન્સ્ટડશેન તથા પ્લલન્સ્ટથના બાધંકામની વવગતો સમજે છે.  

૨. તેઓ જગ્યા (સાઇટ) પર સકંટ પ્રવતરોધક બાધંકામ માટે વનદરક્ષણ કરે છે.  

૩. તેઓ સકંટ પ્રવતરોધક ફાઉન્સ્ટડશેન અને પ્લલનથ્સ માટે સારી વવગતો તૈયાર કરવામા ંસક્ષમ છે. 
 

સમહૂ કાયા  

દરેકમા ં૨ સહભાગીઓના જૂથો બનાવો. 

દરેક સમહૂ એક ફાઉન્સ્ટડશેન કરશે. તેઓ લગભગ ૧.૨ મીટર લબંાઈના તેમના કૌશલ્ય સમહૂ અન સાર 

યોગ્ય ફાઉન્સ્ટડશેન (પાયો) બનાવી શકે છે. 

ફાઉન્સ્ટડશેન (પાયા)ના બાધંકામમા ંસહાય કરવા માટે તેમની પાસે એક મજૂર હશ.ે   

સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડ્ેશનની તવર્તો  

પથ્થરમા ંસ્ટ્રીપ ફાઉન્ડ્ેશન (યાદ રાખવાની બાબતો)  

૧. ખાડાની ઊંડાઇ  

૨. જમીનની સ ગદઠતતા  

૩. કોનાર બોન્ન્સ્ટડિંગ અન ેઅખડંતતા  

૪. આખા પથ્થરો  

૫. રેતી ભરવી  

૬. પાણીન  ંસેટચલિંગ  

૭. ઊભા પ્રબલીકરણ માટે એંકદરિંગ  

૮. યોગ્ય રીતે મોટાાર અને રેત વડ ેઅલગ અલગ રીતે સાધંા પરૂવા 

૯. આખા પથ્થરોના વવકલ્પો: (ઓછામા ંઓછા ૩/૪ એ એક)  

શ  ંતમે પથ્થરો વડ ેઆરસી બનાવી શકો છો? 

ઇંટમા ંસ્ટ્રીપ ફાઉન્ડ્ેશન  (યાદ રાખવાની બાબતો)  

એલ અને ટી આકારન  ંસ્ટેલડ ફાઉન્સ્ટડશેન બનાવવા માટે દરેક પહોળાઇના ૨ કોસા પર ૨ ૧/૨, ૨, ૧ ૧/૨.  
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૧. ખણૂા  

૨. પ્રબલીકરણ સચળયાન  ંએંકદરિંગ  

૩. સાધંા યોગ્ય રીતે ભરવા 
 

સ્ટબ ફાઉન્ડ્ેશનની તવર્તો  

ઇંટમા ંસ્ટબ ફાઉન્ડ્ેશન  

૨ ૧/૨ X ૨ ૧/૨ ઇંટન  ંસ્ટબ ફાઉન્સ્ટડશેન, જ્યા ંસ ધી તે મધ્યના ઊભા પ્રબલીકરણ સચળયાની ૧ ૧/૨ X 

૧ ૧/૨ ઇંટના છેડા સ ધી પહોંચે નદહ ત્યા ંસ ધી.  

ગે્રડ્ બીમ અને પ્લલન્થ બેંડ્  

૧. ગ્રેડ બીમ અને પ્લલન્સ્ટથ બેન્સ્ટડને સમજવ  ં

૨. ઊભા પ્રબલીકરણ અન ેઆડા બેંડના જકં્શન; બેંડ માટે (લાકડ ,ં વેલ્ડ વાયર મેશ) જેવી જ દીજ દી 

સામગ્રીનો ઉપયોગ 

૩. ડે્ પ પ્રદૂફિંગ  

૪. વસ્પલ આરસી ફૂદટિંગ: સ્ટીલન  ંપાજંર ં કેવી રીતે બનાવવ ?ં  

૫. ઊભ  ંપ્રબલીકરણ ઇન્સ્ટસ્ટોલ કરવ  ં 

૬. જ દીજ દી સામગ્રી વડ ેઆડા બેંડ. (લાકડ ,ં વાસં, આરસી)  

ફૂદટિંગ અને આડા પ્રબલીકરણ સાથ ે બેંડ અન ે બીમની વવગતોની ચચાા કરવી આવશ્યક છે, જેથી 

સહભાગીઓ વાયર બને્સ્ટડસા, સ થાર અને વાસં કારીગરો તેમની જરૂદરયાતોથી વાકેફ થાય.  
 

ચચાા  

૧. તમે આ સત્રમા ંનવ  ંશ  ંશીખ્યા?  

૨. તમે શ  ંસામાન્સ્ટય ભલૂોન  ંવનરીક્ષણ ક્ ું ?  

૩. શ  ંતમને લાગે છે કે અલગ રીતે વધ  સારી રીતે કરી શકાય? 
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સ્લાઇડની સખં્યા: ૫૮ 

સમય: ૩ કલાક  

 

 

 

 

 

 

સી૧૦ 

ડદવાલો અને ખાલી જગ્યાની સકંટ 

પ્રતતરોધક લાક્ષણિકતાઓ 
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અપેણક્ષત પડરિામો 

૧. સહભાગીઓ વવવવધ સકંટો દરવમયાન લોડ-બેદરિંગ અને ઇન-દફલ દદવાલો પર થતા વવવવધ 

ન કસાનથી વાકેફ છે. 

૨. તેઓ દદવાલો (વસદ્ાતંો અન ેદડઝાઇન મયાાદા) પરના સકંટોના પ્રભાવને ઘટાડવા માટેની બાધંકામ 

પદ્વતઓ જાણે છે. 

૩.  તેઓ સલામતી સ વવધાઓ અને બાધંકામની વવગતો (ચણતર બોન્સ્ટ્સ, ખણૂાના જકંશન, ઊભા 

પ્રબલીકરણો, વગેરે) દ્વારા સકંટો દરવમયાન દદવાલોની ન્સ્થવતસ્થાપકતા વધારવાના પગલાઓંથી 

વાકેફ છે. 
 

ડદવાલોના પ્રકારો  

૧. ઇનડફલ વોલ: જ્યારે કોલમ અન ેબીમ દ્વારા છતનો ભાર જમીન પર સ્થાનાતંદરત થાય છે ત્યારે, 
દદવાલો માત્ર તેમનો જ ભાર લે છે. આવી દદવાલો ઇનદફલ વોલ તરીકે ઓળખાય છે.  

  

 

 

 

 

 

૨. લોડ્ બેડરિંર્ વોલ: દદવાલો કે જે છત અથવા લલોરનો ભાર જમીન ઉપર સ્થાનાતંદરત કરે છે તે લોડ 
બેદરિંગ દદવાલો તરીકે ઓળખાય છે. 
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લોડ્ બેડરિંર્ વોલ: વવવવધ સામગ્રીની લોડ બેદરિંગ વોલ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૩. મયાાડદત ચિતરની ડદવાલો: ભાર ચણતરની દદવાલો તમેજ આરસી એચલમને્સ્ટટ દ્વારા લેવામા ંઆવ ે

છે. તદઉપરાતં, આરસી એચલમેન્સ્ટટ ખણૂા અને જકંશન પર એકમોને મયાાદદત કરે છે, પાર્શ્વીય દળો સામે 

માળખાને મજબતૂ કરે છે. 

 

આરસી ખણૂાઓ તમેજ ઇંટના ચણતર એક સાથ ેબાધંવામા ંઆવયા છે અન ેએકબીજા સાથ ેસારી રીતે 
એકીકૃત છે. 

 

હોલો કોંદક્રટ 

બ્લોક 

અનકોસ્ડા 

રેન્સ્ટડમ રબલ 

સ્ટોન 

રેન્સ્ટડમ રબલ 

સ્ટોન 
એશલર 

સ્ટોન 
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ઇનડફલ ડદવાલોવાળી આરસી ફે્રમ અને મયાાડદત ચિતર વચ્ચેનો તફાવત 

 આરસી ફે્રમ અને ઇનડફલ મયાાડદત ચિતર 

બાધંકામનો ક્રમ  પ્રથમ આરસી ફે્રમ બનાવવામા ંઆવે છે, 

પછીથી ઇંટની ઇન્ન્સ્ટફલ દદવાલ 
બનાવવામા ંઆવે છે. 

 

પ્રથમ, ઇંટની દદવાલ બનાવવામા ંઆવ ે
છે અને પછીથી મયાાદદત આરસી તત્વો 
ઉમેરવામા ંઆવે છે. 

 

તત્વોનો આકાર  આરસી ફે્રમના બીમ અને કોલમ પ્રમાણમા ં
મોટા હોય છે.  

 

મયાાદદત ઊભા અન ે આડા ઘટકો 
પ્રમાણમા ં મોટા હોય છે.

  
 

 આરસી ફે્રમ અને ઇનડફલ  મયાાડદત ચિતર 

ઇન-સ્પેસ ઇફેક્ટ 
દરવમયાન વતાન  

દદવાલો ટેકા તરીકે કાયા કરે છે ત્યારે 
ઊભો અને આડો ભાર સહન કરવા માટે 
આરસી ફે્રમની દડઝાઇન બનાવવામા ં
આવે છે.  

 

ઈંટની દદવાલ અને મયાાદદત 
ઘટકો સાથે મળીને ઊભો અને 
આડો ભાર સહન કરવા માટે કાયા 
કરે છે.  

 
 

 

 

 

 

 



 
176 

ડદવાલોને તવતશષ્ટ નકુસાન 

૧. ખિૂાઓનુ ંતવભાજન 

 

આસપાસની દદવાલોન  ંવવભાજન 

૨. ખાલી જગ્યાની આસપાસ ત્રાસંી તતરાડ્ો  

 

૩. ચિતરના થાભંલાઓની તતરાડ્ો  
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૪. આંતડરક અને બાહ્ય સપાટીઓનુ ંડડ્લેતમનેશન (એકથી વધ ુસ્તરોમા ંતટૂવુ)ં  

  

 

 

 

 

 

 

પથ્થરની ડદવાલોનુ ંફૂલવુ ંઅને તવભાજન: જો દદવાલોના બે ભાગને એક સાથે બાધંવા માટે આખા 

પથ્થરો પરૂતા પ્રમાણમા ંનથી, તો દદવાલ બે અલગ અલગ દદવાલોની જેમ વતે છે. 

 

૫. આઉટ ઓફ લલેન ફેલ્યોર: જ્યારે લાબંી દદવાલો કંપન દરવમયાન તેમની લબંાઈ સાથે વવવવધ 
ચબિંદ ઓ પર જ દી જ દી રીતે વતે છે, ત્યારે લાબંી દદવાલો સવંેદનશીલ છે. 
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 ૬. ભકંૂપ દરતમયાન કોલમને નકુસાન (શોટા  કોલમ ઇફેક્ટ):  

જો ઇન્ન્સ્ટફલ દદવાલ કોઈ માળની સપંણૂા ઉંચાઇની ન હોય, તો 

તે સ્તભંની ઉંચાઇના ભાગ પર સ્તભંની જડતામા ંવધારો કરે 

છે. જડતાનો અથા વવકૃવત સામે પ્રવતકાર છે, દદવાલો સાથેનો 

ભાગ ભકંૂપના બળોનો પ્રવતકાર કરે છે, જ્યારે સ્તભંનો 

બાકીનો ભાગ બાજ ની બળોની મોટી માત્રામા ંખ લ્લો પડ ેછે. 

જો આવો ભાગ આ ભારનો પ્રવતકાર કરવા માટે રચાયેલ ન 

હોય, તો તે ભકંૂપ દરવમયાન નોંધપાત્ર ન કસાન પહોંચાડી 

શકે છે. 

સકંટ પ્રતતરોધક ડદવાલોના તસદ્ાતંો 

૧. એક જાડ્ી ડદવાલ, પાતળી ડદવાલ કરતા ંવધારે સ્સ્થર હોય છે.  
એક ઓછી ઉંચાઇની ડદવાલ, વધારે ઉંચાઇવાળી ડદવાલ કરતા ંવધારે સ્સ્થર હોય છે. 

 

૨. એક ટૂંકી ડદવાલ, લાબંી ડદવાલ કરતા ંવધારે સ્સ્થર હોય છે 
૭મી કરતા ંવધારે લાબંી દદવાલને ક્રોસ વોલ અથવા થાભંલાઓની જરૂર પડ ેછે. 
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૩. જ્યારે ભકંૂપ આવે છે, ત્યારે ભકંૂપની ડદશામા ંકાટખિેૂ ડદવાલો મજબતૂ બળને આતધન હોય 

છે. અહીં ભકંૂપની ડદશા આપવામા ંઆવી છે, ડદવાલો બીની ડદશામા ંતવફળ થાય છે. 

 

દદવાલોને યોગ્ય રીતે જોડવાથી, સમગ્ર માળખ  ંએકસાથે હલે છે અને હલવાની દદશામા ંભાર નબળી 

દદવાલોમાથંી મજબતૂ દદવાલો તરફ સ્થાનાતંદરત થાય છે. 

 

૪. હોડરઝોન્ ટલ બેંડ્વાળા ઘરો વધ ુયોગ્ય છે 
મકાનમા ં બેંડ્ના 

પ્રકારો  
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સકંટ પ્રતતરોધક ડદવાલોની તવર્તો 

૧. ચિતરના બોંડ્ : અંગે્રજી બોંડ્ 

યોગ્ય બોન્સ્ટડ જાળવવામા ંઆવે છે તેની ખાતરી કરીને ઊભા સાધંાને ટાળો. 

   
 

૧. ચિતરના બોંડ્: ફ્લેમીશ બોંડ્  
યોગ્ય બોન્સ્ટડ જાળવવામા ંઆવે છે તેની ખાતરી કરીને ઊભા સાધંાને ટાળવા જોઇએ. 

  
 

૧. ચિતરન બોંડ્: રેટ ટે્રપ બોંડ્ 
યોગ્ય બોન્સ્ટડ જાળવવામા ંઆવે છે તેની ખાતરી કરીને ઊભા સાધંાને ટાળવા જોઇએ.  

 

 

 



 
181 

સ્ટેર્ડરિંર્ (એક પછી એક આવતા) સાધંાનુ ંમહત્વ  

દદવાલમાનંા સાધંા એક પછી એક એવી રીતે સ્ટેગર કરવા 

જોઇએ કે જેથી દદવાલ એક એકવવધ એકમ તરીકે વતે. 

અન્સ્ટયથા સકંટ સમયે દદવાલ એક અલગ ભાગ તરીકે વતાન 

કરે છે અને જ્યા ંસાધંા સ્ટેગર કરેલ ન હોય ત્યાથંી વવભાક્કજત 

થઈ જાય છે. 

 

 

 

૨. રેન્ ડ્મ રબલ મેસનરી (અવયવસ્સ્થત રોડ્ાનં ુ ંચિતર)  
સમયાતંરે, સમતલ થર પર રોડાનં   ંચણતર કરવ  ંજોઇએ.  

 

તમામ ખાલી જગ્યાઓ, વવવવધ કદના નાના પથ્થરો અને શક્ય તેટલા મોટાારથી સપંણૂાપણ ેભરેલી હોવી 

જોઇએ.  
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પથ્થરની ડદવાલમા ંઆખા પથ્થર રાખવા: પથ્થરો વવભાજન અટકાવવા માટે દદવાલોના સ્તરોને એક 
સાથે પકડી રાખવા માટે વપરાય છે. 

  

 

 

 

 

 

 

ચણતરમા ંદર ૧૨૦૦મીમી આડા અંતર પર અન ેદર ૬૦૦મીમી ઉંચાઇએ એક સ્ટેગર રીતે ઓછામા ંઓછો 

એક "આખો પથ્થર" રાખો. 

પથ્થરની ડદવાલમા ંઆખા પથ્થર રાખવા  

૧. આખા પથ્થરની જરૂદરયાત ન હોય ત્યા ં
ઓછામા ંઓછ ંઅંતર: ૪૦૦મીમી જાડ્ી ડદવાલ 

અને ૬૦૦મીમી ઉંચાઇ માટે દર 

૧૨૦૦મીમીના દર અંતરે. 

૨. તેઓ શક્ય તેટલી દદવાલની આજ બાજ  

સ્ટેગર કરેલા હોવા જોઈએ. 

૩. જો આખા પથ્થરો ઉપલબ્ધ ન હોય તો, 

જરૂરી લબંાઇના કોંદક્રટ બ્લોકથી આવા પથ્થર 

બનાવી શકાય છે.  
 

૩. માળખામા ંઆખી ઇમારત એક માળખા તરીકે વતે છે તે સ વનવિત કરવા માટે હોડરઝોન્ ટલ (આડ્ા) બેંડ્ 

મહત્વના છે.  
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બેંડ્ અને બીમની વચ્ચેનો તફાવત:  
હોદરઝોન્સ્ટ ટલ (આડા) બેંડ ઘરની તમામ દદવાલોન ે

એકબીજા સાથે જકડી રાખ ે છે અન ે તેથી બળોની 
દદશાના આધારે હોડરઝોન્ ટલ (આડ્ા) લોડ્ (ભાર)ન ે

નબળી દદવાલો પરથી મજબતૂ દદવાલો તરફ 

સ્થાનાતંદરત કરે છે.  

બીમનો અથે છે કે છત અથવા બીજા માળનો વડટિકલ 

લોડ્ (ઊભો ભાર) તેની નીચેની દદવાલો અથવા 

કોલમ પર સ્થાનાતંદરત થાય છે. 

 

તવતવધ ભકંૂપીય કે્ષત્રોમા ંબેન્ડ્ની આવશ્યકતા શુ ંછે? 
૧. ચણતરની દદવાલોને મજબતૂ કરવા માટે બેન્સ્ટડ મહત્વપણૂા છે 

૨. ભકંૂપીય ક્ષતે્રો 4 અને પમા ંબીજા તમામ બેંડની જરૂર છે.  

૩. ભકંૂપીય ક્ષતે્રો ૨ અન ે૩મા ંવસલ બેંડને ટાળી શકાય છે.  
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૪. તસલ બેંડ્, ણલન્ ટેલ બેંડ્ અને ઇવ બેંડ્ની તવર્તો 

આ બેંડ પ્લલન્સ્ટથ બેંડ (સી 8)ની જેમ બનાવવામા ંઆવશ.ે ધ્યાનમા ંરાખવાની બાબતો: 

૧. આરસી બેંડમા,ં ઇંટમાથંી અને દદવાલની બાજ મા ં૨૫મીમી અંદરની બાજ એથી લાબંા સચળયા ઊંચા 

કરવા જોઇશે.  

૨. જકંશન અન ેઓવરલેલસમા ં લાબંા સચળયાનો ૪૫૦મીમી ઓવરલપે હશે, જે ત્યારપછી એકસાથ ે

બાધંવામા ંઆવશ.ે 

૩. ક્રોસ કરેલા છેડા બેંડની આજ બાજ મા ંવીંટાળવા જોઇશ.ે  

૪. બેંડ, વાસંની વનસરણી અથવા લાકડાની વનસરણી જેવી અન્સ્ટય સામગ્રીમાથંી બનાવી શકાય છે. 

૫. જકંશનને સ રચક્ષત કરવ  ંઆવશ્યક છે જેથી તેઓ લોડને સમાન રીતે સ્થાનાતંદરત કરી શકે. 
 

૪.૧. બોક્સ જકં્શનની ખાતરી સતુનતિત કરવા માટે ઇવઝ (નેવા)ં અને રે્બલ્સ (કાતરીયા) વચ્ચેના ં

જકં્શન સરુણક્ષત કરવા ંજોઇશે. 

 

ઇવસ બેંડમા ંસમાન કદના બે સચળયા રાખો અન ેગેબલ બેંડના ખણૂા પર તેન ેવાળી દો. આ ગબેલ બેંડના 

સચળયાથી ભરાઈ જશ,ે જે સમાનરૂપે લોડ સ્થાનાતંદરતની ખાતરી કરવા માટે એક સ રચક્ષત જકંશન 

બનાવશ.ે 

 



 
185 

૪.૨. રે્બલ વોલ અને રે્બલ બીમ 
ગેબલ બેંડની ઊંચાઇ ઇવ બેંડની ઊંચાઇથી ૧ મીટર કરતા વધ  ન હોવી જોઈએ. 

 

જો ગેબલ વોલ ૧મી કરતા ંઊંચી હોય તો, તને ેCGI શીટ, વોટલ અને ડોબ અથવા લાકડાના પાટીઆ 

જેવી હળવી સામગ્રીથી બાધંવી યોગ્ય રહશેે.  

 
૪.૩. છતનુ ંડદવાલથી એંકડરિંર્ 
ઢોળાવવાળી છતના દરજ બીમને અને છતથી ગબેલ બેંડના વચ્ચેના બીમને એંકર કરો, જેથી સમગ્ર ઘર 

એક બોક્સ (ખોખા) જેમ વત.ે  

પર્લુ ં૧  
બેન્સ્ટડમા ં તેના તચળયે વેન્લ્ડિંગ થયેલ 100x100x5મીમી એમએસ 

લલેટ સાથે ૧૨મીમી વયાસવાળો ૨૫૦મીમી લાબંો બોલ્ટ સ્થાવપત 

કરો, જ્યા ંદરજ બીમ અથવા રાલટર ગેબલ બેન્સ્ટડ પર બસેે છે. 
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પર્લુ ં૨ 
જ્યારે બીમમા ંકોંદક્રટ ઉમેરવામા ંઆવે અને ત ેસખત બની જાય ત્યારે, એક કાણા વડ ેબોલ્ટની ઉપર દરજ 

બીમને લગાવી શકાય અને ત્યારબાદ વોશર અને નટનો ઉપયોગ કરીને નીચેની તરફ એંકર કરી શકાય. 

   

 

 

 

 

૫. ઊભુ ંપ્રબલીકરિ  

ઊભ  ંપ્રબલીકરણ સીધા જમીન પરના ખાસ કરીને ખણૂાઓ અને આસપાસના ભાગો જેવા વનણાાયક ચબિંદ ઓ 

પર તણાવના સ્થાનાતંરણને સહાય કરવા માટે મહત્વપણૂા છે.  

 

(ક) તમામ માળ પર દરેક રૂમના ખણૂા પર.  

(ખ) દરવાજો ખોલવાની બનંે બાજ એ, અને ખાસ કરીને બારી ખોલવાની બાજ એ.  

(ગ) વાવાઝોડ  ંઝોન ૫ મા ંગેબલ વોલમા ંદરજ હઠેળ 
 

૫.૧. ઇંટોની ડદવાલોમા ંઊભુ ંપ્રબલીકરિ  

ઇંટના બોંડને એવી રીતે ગોઠવવામા ંઆવે છે કે પ્રબલીકરણ સચળયાની ફરતે L અથવા T જકં્શનની 

મધ્યમા ંએક પોલાણ જેવી જગ્યા બનાવવામા ંઆવે છે. ત્યાર પછી જગ્યાન ે૪૫૦મીમી ચલલટમા ંમાઇક્રો 
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કોંદક્રટ વડ ેપરૂવામા ંઆવે છે. ઊભા પ્રબલીકરણ માટેની જગ્યા સાથેની ચબ્રક બોંદડિંગની વવગતો C9 મા ં

આપેલી છે. પ્રબલીકરણ સચળયાને ફાઉન્સ્ટડશેન ખાતે એંકર કરવો જોઇશે.  

  

૫.૨. કોંડક્રટ બ્લોકમા ંઊભુ ંપ્રબલીકરિ 

કોંદક્રટ બ્લોકનો ઉપયોગ કરતી વખતે, 

પોલાણની મધ્યમા ંપ્રબલીકરણ સચળયાને 

રાખવા માટે, જેમા ં કીહોલ અથવા હોલો 

બ્લોક હોય તેવા નક્કર બ્લોક્સનો ઉપયોગ 

કરો. આ જગ્યા ત્યાર પછી માઇક્રો કોંદક્રટ 

વડ ેભરી શકાય છે.  

 

૬. પાતળી અને લાબંી ડદવાલોને કેવી રીતે મજબતૂ બનાવવી 

  

(૭મીથી વધ)ુ લાબંી ડદવાલોમા ંઆધાર આપવો જોઇશે. 
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૭. ણબન-ચિતરની લોડ્ બેડરિંર્ વોલ (ડદવાલો)  

માટીની દદવાલો અન્સ્ટય ચણતર દદવાલો કરતા ંબરડ હોય છે અન ેતેમને હવામા ંભજેથી સ રચક્ષત કરવાની 

જરૂર છે. 

 

૧. તેમને મજબતૂ અને સકંટ પ્રવતરોધક બનાવવા માટે ઊભા પ્રબલીકરણની તેમજ બેંડની જરૂર છે. 

૨. વાતાવરણમા ંઘણો ભેજ હોય તે વસવાય તેમની વતાણકૂ ચણતરની દદવાલો જેવી જ છે. માટીની 

દદવાલો, ન્સ્થર ન હોય તો તેવી પદરન્સ્થવતમા ંતાકાત (મજબતૂી) ગ માવે છે અને વનષ્ફળ થઈ શકે છે. 
 

૮. ચિતરની ડદવાલોમા ંજગ્યા 

ઊભા પ્રબલીકરણ સચળયા સપંણૂા ઘરન,ે અલગ અલગ ભાગ તરીકે હલવા અને વધ  ન કસાન પહોંચાડવાને 

બદલે એકરૂપ કરે છે અને તે અન સાર વાળે છે.  

  

ઊભા પ્રબલીકરણ સચળયા રોદકિંગને બદલ ેચણતરના થાભંલાના વળવાન  ંકારણ બને છે.  

ચણતરની દદવાલોમા ંઊભ  ંપ્રબલીકરણ; દદવાલની રીતભાત બદલવામા ંઆવી છે.  
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૧) અસમપ્રમાિતાવાળી જગ્યા ડદવાલો પર અસમાન તાિનુ ંકારિ બને છે અને વધ ુનકુસાન થઈ શકે 

છે. 

અસમપ્રમાણતાપવૂાક ગોઠવાયેલી દદવાલોની જગ્યાવાળા ઘરને વધ  ન કસાન થઈ શકે છે. સમપ્રમાણતા 

માટે વવર દ્ દદવાલોમા ંસમાન જગ્યા રાખો. 

શક્ય હોય ત્યારે, દદવાલની મધ્યમા ંદરવાજાને બનેં બાજ  સપ્રમાણરૂપે મકૂો. 

૨) સમાન ડદવાલ પર ઘિી બધી ખલુ્લી જગ્યા ડદવાલોના પતનનુ ંકારિ બને છે. 

 

એકબીજાથી નજીક ઘણા બધા બારી-બારણાવંાળી દદવાલો સહલેાઇથી પડી શકે છે. જગ્યા પ્રમાણમા ં

મયાાદદત રીતે નાની અન ેસખં્યામા ંઓછી હોવી જોઇએ. નાના રૂમોમા ંદરેક દદવાલમા ંએકથી વધ  જગ્યા 

(દરવાજો) રાખશો નદહ.  

૩) ખિૂાની આંતડરક ધાર અને દરવાજાની ધાર વચ્ચેનુ ંઅંતર નોંધપાત્ર હોવુ ંઆવશ્યક છે. 

  

જો અંદરના ખણૂા અને દરવાજા અથવા દદવાલમા ંખલૂતી બારી વચ્ચેન  ંઅંતર “E” ખબૂ નાન  ંહોય, તો 

દદવાલ સરળતાથી ક્ષવતગ્રસ્ત થઈ શકે છે. 

વધ  મજબતૂી માટે ગેપ “E” વધારે હોવી જોઈએ. 
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૪) ડદવાલની આંતડરક ધાર અને જગ્યા (દરવાજા)ની ધાર વચ્ચેનુ ંઅંતર ડદવાલની ઊંચાઇના ઓછામા ં

ઓછં ૧/૬ હોવુ ંજોઈએ. 

 

૫) એક જ ડદવાલ પર વધારે જગ્યા (દરવાજા) ટાળો. 

 
સમાન દદવાલો એકબીજાની વવર દ્ દદશામા ંખલૂે. 

વધ  દદવાલોમા ંવહેંચાયેલ જગ્યા (દરવાજા).  

દદવાલમા ંમધ્યમા ંમોટો દરવાજો અથવા વધારે પડતા દરવાજા ટાળો.  
૬) વાવાઝોડંુવાળા તવસ્તારોમા ંતમામ દરવાજા અને બારીઓ યોગ્ય રીતે બધં કરી શકાય તે સતુનતિત 

કરો.  

 

તોફાન દરવમયાન તમામ દરવાજા અન ે બારીઓ 

મજબતૂ રીતે બધં કરી શકાય.  
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૭) તમામ દરવાજા માટે ણલન્ટેલનુ ંસ્તર જાળવી રાખવુ ંજોઇએ. ઘિા ંતવતવધ સ્તરો અને બારીઓના કદ 

ડદવાલોને અસમાન રીતે અસર કરવા માટે તિાવનુ ંકારિ બને છે અને વધ ુનકુસાન તરફ દોરી જાય છે. 

   

તમામ દરવાજા માટે ચલન્સ્ટટેલન  ંસ્તર જાળવો. તમામ બારીઓ એક જ પ્રકારની રાખવાનો પ્રયત્ન કરો. 

વવવવધ પ્રકારની અને સ્તરની બારીઓ દદવાલોને ભકંૂપ દરવમયાન અસ રચક્ષત બનાવે છે.  

૮) ડદવાલની લબંાઇની તલુનામા ંA+B+C નુ ંપ્રમાિ ઓછં હોવુ ંજોઇએ.  

-  

સારાશં 

૧. વવવવધ સકંટો દરવમયાન દદવાલોને વવવશષ્ટ ન કસાન: ખણૂાઓ તટૂવા, બારીઓની આસપાસ 

વતરાડો પડવી અને જાડી દદવાલો ધસી પડવી.  

૨. દદવાલો અને દરવાજા બનાવવાના પાયાના વસદ્ાતંો: આપણે બોક્સ એક્શન, પાતળી વવર દ્ જાડી 

દદવાલો, લાબંી વવર દ્ ર્ૂંકી દદવાલો અને ખણૂા મજબતૂ બનાવવાની ચચાા કરી.  

૩. દદવાલો બનાવવાની વવગતો, જેમા ંઊભા પ્રબલીકરણ, વવવવધ પ્રકારના બોંડ, આડા બેંડન  ંમહત્વ, 

સાધંાના સ્ટેગદરિંગન  ંમહત્વ, આખા પથ્થરો, સ ગદઠત ચણતર અને બરેવસિંગનો સમાવેશ થાય છે. 

૪. સકંટ પ્રવતરોધકમા ંબારીઓ અને દરવાજા મહત્વની ભવૂમકા ભજવે છે. દરવાજાની સાઇઝ, દદવાલ 

અને અન્સ્ટય દરવાજાના સબંધંમા ંતેની જગ્યા, સકંટ દરવમયાન દદવાલના વતાનમા ંઅસર કરે છે. 
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 દરવાજા સમાન જગ્યાએ રાખવા જોઇએ. તેઓ એકબીજાની ખબૂ નજીક રાખવા નદહ. બ ે

દરવાજાની વચ્ચે દદવાલનો પરૂતો ભાગ રાખવો જોઇએ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સ્લાઇડ્ની સખં્યા: ૬ 

સમય: ૪ કલાક ૩૦ તમતનટ.  

 

 

 

 

 

પી૧૧ 

સકંટ પ્રતતરોધક ડદવાલોનુ ંબાધંકામ 
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અપેણક્ષત પડરિામ 

સહભાગીઓ દદવાલના બાધંકામની મહત્વની વવગતોના અમલીકરણ અને પદ્વતઓ વવશે સમજે છે અન ે

શીખે છે.  

સહભાગીઓ બે જૂથો બનાવશે; દરેક જૂથને તેમની સહાય માટે એક મજૂર હશે. દરેક જૂથ આશરે ૧.૨મી 

ઉંચાઇ અને ૧.૮મી લાબંી દદવાલ બનાવશ.ે દરેક દદવાલ C-આકાર અથવા Z-આકારમા ંબનાવવી જોઇશે.  
 

લોડ્ બેડરિંર્ (ભાર વહન) કરતી ડદવાલોના પ્રકારો 

૧. ચબ્રક મેસનરી વીથ ઇંપ્ગ્લશ/લલેવમશ બોંડ 

૨. ચબ્રક મેસનરી વીથ રેટ રેપ બોંડ  

૩. કોસ્ડા રેન્સ્ટડમ રબલ સ્ટોન મેસનરી  

૪. કન્સ્ટફાઇન્સ્ટડ મેસનરી વવથ ચબ્રક્સ 

૫. બ્લોક મેસનરી (કો્પ્રેસ્ડ સ્ટેચબલાઇઝ્ડ અથા બ્લોક (માટેના ઢેફા)ં, કોંદક્રટ હોલો બ્લોક, કોંદક્રટ સોચલડ 

બ્લોક) 
 

દરેક જૂથે નીચેની સતુવધાઓ સાથે ડદવાલ બનાવવી આવશ્યક છે: 

૧. એક આડો બેંડ  

૨. યોગ્ય વવગતો સાથ ેL અથવા T જકં્શન  

૩. દરવાજાના જેમ (પાખં)ની વવગતો 

૪. ચણતરમા ંઆખા પથ્થરોનો ઉપયોગ  
 

ચચાા 

દરેક દદવાલના સકારાત્મક ચબિંદ ઓ અને નકારાત્મક ચબિંદ ઓ સાથે બનેલી વવવવધ પ્રકારની દદવાલોની 

ચચાા કરો. C9 કવર ન થાય ત્યા ંસ ધી તમામ વવષયોની ખાતરી કરો. 
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સ્લાઇડ્ની સખં્યા : ૪૫ 

સમય: ૩ કલાક 

 

 

 

 

 

 

 

સી૧૨ 

સકંટ પ્રતતરોધક લાક્ષણિકતાઓ: 
છત અને ટોચ 
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અપેણક્ષત પડરિામો  

૧. સહભાગીઓ આ ક્ષેત્રમા ંજોવા મળતા છતના ંવવવવધ પ્રકારો –ઢોળાવવાળી, સમતલ છત અને અન્સ્ટય 

પ્રકારો વવશે જાણે છે. 

૨. તેઓ છતની સમસ્યાઓ અને નબળાઇઓન  ંવવશ્લેષણ કરી શકે છે જેના પદરણામે ઇમારતોને ન કસાન 

થાય છે અને તેન ેકેવી રીતે ઘટાડવ  ંતે શીખ.ે 
 

છત : સામગ્રી અને બાધંકામની પદ્તતઓ 

ઢોળાવવાળી:  

     ગબેલ રૂફ          દહલડ રૂફ       વપરામીડ દહપ રૂફ  

સમતલ: 

 
 

ઢોળાવવળી છતની પદ્તતઓ 
છતની બે પ્રાથતમક પદ્તતઓ છે:  

૧. ડરજ-રાફ્ટર-પણલિન તસસ્ટમ 

છતનો ભાર પ્રાથવમક રીતે દરજ બીમ અને ગેબલ વોલ પર 

હોય છે.  

૨. ટ્રસ તસસ્ટમ  

છતનો ભાર પ્રાથવમક રીતે રસ ઉપર હોય છે જે બ ે લાબંી 

દદવાલો પર ન્સ્થર હોય છે.  
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ફ્લેટ રૂફ તસસ્ટમ (સમતલ છત પદ્તત) 

૧. લલેંક-જોઇસ્ટ (પાટડ્ો): જોઇસ્ટ (પાટડા) (વપ્ર-કેસ અથવા ઇન-વસર્ ) જે દદવાલોના એક છેડાથી બીજા 

છેડા (સ્પાન) સ ધી હોય છે તેના ઉપર રાખેલા વપ્ર-કટ અથવા વપ્ર-કાસ્ટ લલેંક (સામાન્સ્ટય રીતે પથ્થર, ઇંટો 

અથવા કોંદક્રટ વપ્રકાસ્ટ) 

  

 

 
 

૨. આરસી: રૂફ સ્લબે તરીકે દર-ઇનફોસ્ડા કોંદક્રટ સ્લેબ  

 
૩. ડફલર સ્લેબ: સ્લેબના નીચેના ભાગને કોંદક્રટની જરૂર હોતી નથી અને તેથી હળવી સામગ્રી (જેવી કે 

મેંગલોર ટાઇલ્સ અથવા માટીના વાસણ) ત ેભાગમા ંકોંદક્રટને બદલે વાપરવામા ંઆવે છે. આ બાબત 

માળખાને હળવ  ંઅને ઓછા ખચાન  ંબનાવે છે.  

 

વન-વે સ્લેબ અને ટુ-વે સ્લેબ 

છતનો ભાર જમીન તરફ કઇ રીતે સ્થાનાતંદરત થાય છે તેના આધારે છત સ્પાવનિંગ અથવા બે પ્રકારોમાથંી 

એક પ્રકારની હોઇ શકે છે.  
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ભકંૂપ દરવમયાન, તમામ દદશાઓમાથંી બળો પ્રેદરત થાય છે. તેથી, છતનો ભાર તમામ દદશાઓમા ંએક 

સમાન સ્થાનાતંદરત થવો જોઇએ. આથી, ઘરની તમામ ચાર દદવાલો છતનો ભાર સહન કરવા સક્ષમ 

હોવી જોઇએ, અન્સ્ટયથા ઘર તટૂી શકે છે. જો ભકંૂપ નબળી દદશામા ંઆવે તો અસર ભયકંર હોઇ શકે છે.  

 

આરસી સ્લબેને ક્યારેય માત્ર બે દદવાલો પર ટેકો આપશો નદહ. એક દદવાલ તટૂી પડવાના દકસ્સામા ંસમગ્ર 

છત તટૂી શકે છે.  

આરસી સ્લબેને તમામ ચાર દદવાલોનો ટેકો આપો  

તવતવધ રૂફ તસસ્ટમ (છતની પદ્તતઓ)ના ફાયદા અને નકુસાન 

પરૂ ગ્રસ્ત વવસ્તારોમા ંજેની ઉપર ચડી શકાય તવેી ફ્લેટ રૂફ (સમતલ છત)ની પસદંગી કરવામા ંઆવે છે.  

વધ  વરસાદવાળા વવસ્તારોમા ંપાણી વહી જાય અન ેબહારની લાબંી દદવાલોને ન કસાન ન થાય તે માટે 

સ્લોલડ રૂફ (ઢોળાવવાળી છત)ની પસદંગી કરવામા ંઆવે છે.  

વન વે સ્લેબમા ંબીમને દ્વારા માત્ર ૨ 

બાજ થી જ ટેકો મળેલો હોય છે 

ર્  વે સ્લેબમા ંબીમને ૪ 

બાજ થી ટેકો મળેલો હોય છે 
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કેવા પ્રકારની છત બનાવવી તે કઇ રીતે નક્કી કરી શકાય? 

છતની પસદંગી ઘણા બધા પદરબળો પર આધાર રાખ ેછે અને ફાઉન્સ્ટડશેન (પાયો) બનાવતા ંપહલેા ંતે 

નક્કી કરવ  ંજોઇએ.  

છતના પ્રકારોના આધારે, વયન્ક્તએ એ જાણવ  ંજોઇએ કે તે બે દદવલોના ટેકા ઉપર છે કે ચાર દદવાલોના 

ટેકા ઉપર છે અને તેથી જે પ્રાથવમક ઘટકો હોય છે તે સકંટ દરવમયાન ભારને જમીન પર સ્થાનાતંદરત કરે 

છે. તે ફાઉન્સ્ટડશેન (પાયા)ની ઉંડાઇ અને વવગતો નક્કી કરવામા ંમદદ કરે છે.  
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પ્રદેશમા ંપ્રચણલત હોય તેવી અન્ય બીજી રૂડફિંર્ તસસ્ટમની ચચાા કરો.  

છતને થત ુ ંલાક્ષણિક નકુસાન 

છતના ઉંચકાઇ જવાથી થત ુ ંનકુસાન 

 
જોરદાર પવનના પ્રાથવમક કારણથી ન કસાન થાય છે. 

ઊભા ભાર (વડટિકલ લોડ્)ના સ્થાનાતંરિની ઉિપ 

 
જોરદાર પવનને લીધે થયેલ ન કસાન 
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રે્બલ વોલને થયેલ નકુસાન 

 
હળવી છત અને ભારે છતને થત ુ ંનકુસાન 

 ભકંૂપ વાવાઝોડંુ અથવા વાવઝોડંુ 
હળવી છત  જમીન પર ટકી રહવેા માટેના ઓછા 

વજનને કારણે મકાનને ઓછ ંન કસાન.  
હળવી છત સરળતાથી સરકે છે અને 
ઉંચકાઇ જાય છે કારણકે પવનને તેમ 
કરવા માટે વધ  જોર કરવ  ંપડત   ંનથી, 
જો તેન ે યોગ્ય રીતે એંકર કરવામા ં
આવી ન હોય તો તે સરળતાથી ઉડી 
શકે છે.  

ભારે છત  તેના પોતાના ભારે વજનને કારણે ગેબલ 
વોલ (સ્લોવપિંગ રૂફ) અથવા સપોદટિંગ 
વોલ (લલેટ રૂફ)ના તટૂી જવાથી વધ  
ન કસાન સજી શકે છે અન ે તેના કારણ ે
દદવાલો, કોલમને જમીન પર ભાર 
મોકલવો આવશ્યક હોવાથી તેમને 
ન કસાન થાય છે.  

ભારે છત ઉંચકાઇ જવામા ંમજબતૂ હોય 
છે અને તે દદવાલો અથવા કોલમ પર 
ક્લે્પ કરેલી હોય છે. તોફાન 
દરવમયાન તે છતને નીચેની તરફ 
મજબતૂ રીતે પકડી રાખે છે.  
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હળવી છત અને ભારે છતને થત ુ ંનકુસાન 

વાવાઝોડાને લીધે હળવી છતને થયેલ ન કસાન    ભકંૂપને લીધે ભારે છતને થયેલ ન કસાન  

  

સકંટ પ્રતતરોધક બાધંકામના તસદ્ાતંો  

૧. ડ્ાયફે્રમ એક્શન 

સમતલ છતમા ંભારને બાજ ઓ પર સ્થાનાતંદરત કરવા માટે છત એક ડાયફે્રમ (પડદા) તરીકે કાયા કરે 

છે.  

ડાયફે્રપ પ્રકારની છત એક સળંગ મે્બ્રેન (અન્સ્ટતરછાલ) છે, જેમા ંપેનલો તાણનો પ્રવતકાર કરવા માટે  
‘વેબ’ (જાળા) તરીકે કાયા કરે છે જ્યારે ડાયફે્રમ એજ મે્બર ‘ડરમ’ ન  ંકાયા, ભારનો પ્રવતકાર કરત   ંનથી.  
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ઢોળાવવાળી છતમા ંછત ભારને બાજ ઓ પર સ્થાનાતંદરત કરવા માટે એક ડાયફે્રમ તરીકે કાયા કરે છે.  

 

૨. બોક્સ એક્શન 

છત સમગ્ર બોક્સને એવી રીતે એકસાથે પકડી રાખે છે જેથી સમગ્ર ઘર એક બોક્સની જેમ વત ેછે અન ે

સરળતાથી ભારને જમીન તરફ સ્થાનાતંદરત કરે છે.  

એક બધં કાડાબોક્સ ખ લ્લા બોક્સ કરતા ંહમેંશા ંમજબતૂ હોય છે.  
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૩. ભોંયતણળયા અને છતનુ ંડદવલોથી એંકડરિંર્ 

ભોંયતચળયાના જોઇસ્ટ (પાટડા) હોદરઝોન્સ્ટ ટલ બેંડની ઉપરની બાજ એ હોવા જોઇએ જે દદવાલની ઉપરની 
બાજ એ રાખલે હોય અને ત્યા ંસીધા મકૂવાને બદલે યોગ્ય રીતે એંકર કરેલા હોય. 

રૂફ રાલટર અને રસ (છાપર ં) વોલ લલેટ પર રાખવ  ંઅને ભાર સમગ્ર દદવાલ પર વહેંચાઇ જાય તે સ વનવિત 
કરવા માટે યોગ્ય રીતે એંકર કરવ .ં 

 
૪. આરસી ફ્લેટ રૂફ (છત)  

દરઇનફોસામેન્સ્ટટ કેજ (પ્રબલીકરણ પાજંર ં) સ્લબેની દડઝાઇન અને તે કેટલ  ંપહોળંુ થઇ શકે છે તે અન સાર 

બનાવવ  ં જોઇએ. કદડયાએ તમામ દરઇનફોસામેન્સ્ટટ કોંદક્રટ વડ ે (ભેજવાળા વવસ્તારોમા,ં ઓછામા ં ઓછ ં

૩૦મીમી) કવર કરવામા ં આવે છે અને છતના દરઇનફોસામેન્સ્ટટ બાર (પ્રબલીકરણ સચળયા) વદટિકલ 

દરઇનફોસામેન્સ્ટટ બાર (ઊભા પ્રબલીકરણ સચળયા) સાથે યોગ્ય ઓવરલેપ વડ ેજોડાયેલા છે તે સ વનવિત 

કરવ .ં  

 

 

 

 

 

 

 

૫. ઇન-લલેન બે્રતસિંર્ ઓફ રૂફ 
જો છત બ્રેસ કરેલ ન હોય તો લબંચોરસ ઇન-લલેન દડફોમેશન પેરેલલગ્રામ બાજ ની ગબેલ દદવાલો તરફ 
ખસે છે. આ ટાળવા માટે, રૂફ ફે્રવમિંગની નીચેની બાજ એ ડ્ાયર્ોનલ બે્રતસિંર્ કરવામા ંઆવે છે.  
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વ ડન સ્રટ કે જેના પર ડાયગોનલ બ્રેવસિંગ દફક્સ કરેલા હોય છે તે ઇન્સ્ટસ્ટોલ કરીને બ્રેવસિંગને ઉમેરી શકાય 

છે. આમ કરવા માટે, રાલટર/પવનિલ અન ેસ્રટને રૂફ ઇન્સ્ટસ્ટોલ કરવામા ંઆવે તે પહલેા ં વપ્ર-ડ્રીલ કરવા 

જોઇએ.  

  

 

 

 

 

 
 

ડાયગોનલ બ્રેવસિંગને સ્રટના એક છેડાથી શરૂ કરીને દૂરના છેડા સ ધી ૪૫° કોણન ેજાળવતા ંઇન્સ્ટસ્ટોલ કરી 

શકાય છે. જો કોણ સીધા ચડાણવાળો હોય તો, બ્રેવસિંગનો એક કરતા ંવધ  સેટ ઇન્સ્ટસ્ટોલ કરવો જોઇએ. 

 

૧. વપ્ર-ડ્રીલ લલાન્સ્ટક અને 

રાલટર/પવનિલ. 

૨. દરેક છેડા પર બે ખીલી મારીને ૧૦૦મીમી X 

૨૫મીમી સ્રટ (લલને્સ્ટક) પવનિલની નીચેની બાજ એ તેના 

છેડાઓ પર બેસાડી શકાય છે. 
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ઇન્ટરમીડડ્એટ ફ્લોરમા ંઇન-લલેન બે્રતસિંર્ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ઇન્ટરમીડડ્એટ ફ્લોરમા ંઇન-લલેન બે્રતસિંર્ 

૩. અને ૪. એક સરખા લલેંકના ડાયગોનલ ઇન્સ્ટસ્ટોલ કરો.  

 

 

 

 

 

 

૬. બે્રતસિંર્ માટેનો તવકલ્પ 

વવકલ્પ તરીકે, ૧૩ ગજેના GI વાયર (૨.૪મી 

ડાય)નો ઉપયોગ કરી શકાય. તેન ેખેંચો અન ે

સ્રટની ઉપર X ન્સ્થવતમા ંઇન્સ્ટસ્ટોલ કરો.  
 

 

૧. લલોર જોઇસ્ટ અને લલેંકને વપ્ર-ડ્રીલ કરો 

અને દરેક છેડા પર બે ખીલીનો ઉપયોગ કરો. 

૨. લલોર જોઇસ્ટની નીચેની બાજ એ જોઇસ્ટને ટેકો આપતી 

દદવાલો જોડ ે૧૦૦મીમી X ૨૫મીમી સ્રટ ઇન્સ્ટસ્ટોલ કરો. 
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૭. ડટમ્બર ફ્લોરને ડદવાલો સાથે એંકર કરવુ ં

૧. ૧૦૦મીમી લાબંી ૩૫ x ૩૫ x ૩મીમી એમએસ એંગલ લલોર (ભોંયતચળયા)ના લેવલ બેંડથી દરેક 

જોઇસ્ટ લોકેશન પર ઇન્સ્ટસ્ટોલ કરો.  

 

૨. એંગલને ૧૪મીમી વયાસના ંબે કાણા ંપાડો 

 

સ્રટના સાધંાની આસપાસ રાલટર અથવા પચલિન 

વડ ેએક વાયર બાધંો, કારપને્સ્ટટર હમેર વડ ેખેંચો. 
રેબારના ર્ કડા વડ ેએક ડાયગોનલની સાથે 

બધા વાયરને ભેગા કરીને ફેવપ્ર-ટેન્સ્ટશન વાયરને 

પકડીને ફેરવો. 
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૮. ઢોળાવવાળી છતમા ંરાફ્ટર માટે કોલર બીમ ઇન્સ્ટોલ કરવો 

છત/કાતદરયાની ૨/૩ ઉંચાઇએ ૩૫ X ૧૦૦મીમી વ ડન લલેંક કોલર બીમ ખીલીનો ઉપયોગ કરીને 

રાલટરની આરપાર ઇન્સ્ટસ્ટોલ કરો.  

  

૯. રે્બલ વોલ પર ડરજ બીમ ડફક્સ (ઠીક) કરવો 

૧. ૧૨મીમી વયાસ ૨૫૦મીમી બોલ્ટ વેન્લ્ડિંગ કરેલી ૧૦૦ X ૧૦૦ X ૫મીમી એમએસ લલેટની સાથ ેબેંડમા ં

યોગ્ય જગ્યાએ ઇન્સ્ટસ્ટોલ કરો.  

 

૩. લલોર જોઇસ્ટન  ં૨-૧૨મીમી વયાસના 

બોલ્ડ વડ ેજોડાણ કરો 
૪. કોંદક્રટમા ંએંકર તરીકે ૬મીમી ના સચળયા અથવા ૧૦ 

ગેજ GI વાયર (૩.૨૫મીમી ડાયા) વારાફરતી ઇન્સ્ટસ્ટોલ કરો. 
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૨. એકવાર કોંદક્રટ કઠણ થઇ જાય, ત્યારે બોલ્ટની ઉપર આરપાર કાણાવાળો એક લાકડાનો બીમ મકૂો 

અને તેને વોશર અને નટ વડ ેએંકર કરો. 

  

૧૦. વોલ રાફ્ટર અને પણલિન તસસ્ટમ માટે તપચ્ડ્ રૂફ સપોટા  સ્ટ્રક્ચર એંકર કરવી 

૧. ઇવ (નેવા)ં અથવા ગેબલ બેંડમા ંરાલટર અને પચલિનને એંકર કરવા માટે ૭૫મીમી લાબંી ૩૫ X ૩૫ 

X ૩મીમીની એમએસ એંગલ ઇન્સ્ટસ્ટોલ કરો.  

 

વારાફરતી,  

૨. ઇવઝ બેંડમા ંપચલિન અથવા રાલટરને તેમની 

ઉપર સરળતાથી વાળીને એંકર કરવા માટે ૬મીમી 

એમએસ એંગલ ઇન્સ્ટસ્ટોલ કરો  
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૩. પ્રબલીકરણ સચળયા સાથે ઇવ બેંડમા ં

જોડાયેલા ૧૦ ગેજ (૩.૨૫મીમી ડાયા) GI 

વાયરના ર્ કડાના છેડા બહાર કાઢો 
 

 

 

 

 

 

૪ & ૫. ૧૦ ગેજ (૩.૨૫મીમી ડાયા) GI વાયરના બે ર્ કડા વડ ેરાલટરને બાધંો 

  

૧૧. રૂફ ફે્રમ અને ડદવાલનુ ંસરુણક્ષત રીતે રૂડફિંર્ કરવુ ં

રૂદફિંગ ટાઇલ્સ અથવા શીટને બાધંવી 

વધ  પવનવાળા વવસ્તારોમા ં૨ ખીલીઓની 

સાથ ેગેલ્વેનાઇઝ મટેલ સ્રીપનો ઉપયોગ 

કરો. પાઇલટ હોલન ેવપ્ર-ડ્રીલ કરો.  

વારાફરતી, સસ્તા અન ેસરળ વવકલ્પો ૧૦ 

ગેજ (૩.૨૫મીમી ડાયા) GI વાયર વડે 

ઘટકોન ેબાધંો. 
પચલિન અન ે રાલટર તથા 

બીમ અને રાલટરન  ંજોડાણ. 
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૧૨. રૂડફિંર્ શીટને બાધંવી 

 

‘J’ હકૂ અથવા ‘U’ હકૂનો ઉપયોગ કરીને રૂફ શીટને પચલિન સાથે સ રચક્ષત કરો. 
 

હકૂને ૬ ગેજ એમએસ ચબર્ વમનસ ફેલ્ટ અથવા 

વનઓપ્રીન વોશરની સાથે નટ વડ ેઇન્સ્ટસ્ટોલ કરવા.  

 

 

 

 

૧૩. એંકડરિંર્ રૂડફિંર્ ટાઇલ્સ (છાપરાની ટાઇલ્સને એંકર કરવી) 

તોફાનગ્રસ્ત વવસ્તારોમા ંદરેલ ટાઇલ અથવા દરેક બીજી ટાઇલને GI સાયક્લોન હકૂ વડ ેપચલિન (છાપરાના 

મોભ) સાથે બાધંો.  

 

દરેલ ટાઇલ અથવા દરેક બીજી ટાઇલને GI હકૂ વડ ેપચલિન (છાપરાના મોભ) સાથ ેએંકર કરો. 



 
211 

ટાઇલ્સની છેલ્લી હરોળ નીચનેી બાજ એથી ઊંચકાઇ જવા માટે મહિમ દબાણ પ્રાલત કરે છે. ઇવ (નેવા)ંના 

ભાગે તને ે૨૧૦-ગેજ (૩.૨૫મીમી ડાયા) GI વાયર અથવા ૬મીમી એમએસ લોખડંના સચળયા વડ ેએક 

છેડાથી બીજા છેડા સ ધી બાધંવી જોઇએ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

સારાશં 

૧. આપણે ચચાા કરી કે, છાપર ં ઢોળાવવાળંુ અથવા સમલત હોઇ શકે છે. ઢોળાવવાળંુ છાપર ં રાલટર-

પચલિન વસસ્ટમ અથવા રસ વસસ્ટમથી બનાવી શકાય છે. સમતલ છાપર ં લલેંક અને જોઇસ્ટ, આરસી 

સ્લેબ અથવા દફલર સ્લેબ વડ ેબનાવી શકાય છે.  

૨. સમતલ છાપર ં, ભાર જમીન તરફ કેવી રીતે સ્થાનાતંદરત થઇ રહ્યો છે તેના આધારે એક તરફ 

અથવા બે તરફ વવસ્તરેલ  ંહોઇ શકે છે.  

૩. વવવવધ સકંટોમા ંવવવવધ રૂફ વસસ્ટમ (છાપરાની પદ્વતઓ)ને થતા વવવવધ લાભ અને ગેરલાબહ 

સાથે વવવવધ સકંટોના ંકારણો, છાપરાને થતા લાક્ષચણક ન કસાન.  

૪. ડાયફ્રામ એક્શન, ઇન-લલેન બ્રેવસિંગ જેવા ંસકંટ પ્રવતરોધક છાપરાના બાધંકામના વસદ્ાતંો, અન ે

આ વસદ્ાતંોને પ્રાયોચગક રીતે દશાાવતી વવગતો. 
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સ્લાઇડ્ની સખં્યા: ૬ 

સમય: ૪ કલાક ૩૦ તમતનટ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

પી૧૩ 

સકંટ પ્રતતરોધક છાપરા અને છતનુ ં

બાધંકામ 
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અપેણક્ષત પડરિામ 

૧. પ્રયોગાત્મક અમલીકરણ મારફતે સહભાગીઓ જોખમી વવગતો અન ેછાપરાના બાધંકામની પદ્વતઓ 

સમજે છે. 

સહભાગીઓ બે જૂથો બનાવશે. દરેક જૂથ લલેંક અને જોઇસ્ટ રૂફ અને આરસી રૂફની વવગતો બનાવશે અન ે

ત્યારબાદ આ અન્સ્ટમનૂાઓ પર ચચાા કરશ.ે  

વધ મા,ં ફુલ સ્કેલ વનદશાન અથવા સ્કેલ મોડલે મારફતે દફલર સ્લેબ, ગેબલ અને દહલડ રૂફ પર ચચાા થશે.  
 

સમતલ છાપરંુ 

૧. સહભાગીઓ, બે સમાતંર દદવાલો પર, સ્ટોન લલેંક અને જોઇસ્ટ રૂફ બાધંશ ે અને ત્યારબાદ 

બાધંવામા ંઆવેલા આ નમનૂાઓ પર ચચાા કરશે. 

૨. આરસી સ્લબે માટે મજબતૂીકરણન  ંજોડાણ 

૩. વન-વ ેઅને ર્ -વે સ્લેબ, એજ દરમ દરઇનફોસામને્સ્ટટ વવગતો, કોલમથી છાપરાના સ્ટીલના જકં્શન 

(જોડાણ)ની વવગતો માટે આરસી સ્લબે દરઇનફોસામેન્સ્ટટન  ંવનદશાન 
 

ઢોળાવવાળં છાપરંુ 

રસ વસસ્ટમની રચના અને દરજ બીમ, રાલટસા, પચલિન વસસ્ટમ, છાપરાને દદવાલથી જોડતા ના વવવવધ 

ઘટકો અને જોડાણો, વોલ લલેટ, ઇવ (નેવા)ંની વવગતો, ઇન-લલેન બ્રેવસિંગ વગેરેની રચનાન  ંવનદશાન. 
 

ચચાા માટેના મદુ્દાઓ 

૧. સમતલ અન ેઢોળાવવાળા છાપરામા ંછાપરા અને દદવાલના જકં્શન 

૨. જોડાણ મારફત ેછાપરાના વવવવધ ઘટકોને બાધંવા 

૩. રસની દડઝાઇન (રચના)  

૪. વવવવધ ન્સ્થવત જેવી કે:  

(૧) વદટિકલ કોનાર દરઇનફોસામેન્સ્ટટ બાર,  

(૨) મયાાદદત ચણતરના વદટિકલ આરસી એચલમેન્સ્ટટ, અને  

(૩) કોઇ વદટિકલ દરઇનફોસામેન્સ્ટટ (ઊભા પ્રબલીકરણ) નદહ, 

- તેમા ંવદટિકલ દરઇનફોસામને્સ્ટટ (ઊભા પ્રબલીકરણ), રૂફ બેંડ અને સ્લેબન  ંજોડાણ.  
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સ્લાઇડ્ની સખં્યા: ૧૫  

સમય: ૮ કલાક 

 

 

 

 

 

 

 

પી૧૪ 

ડફલ્ડ્ તવણઝટ: 

ગ્રામીિ મકાન બાધંકામ અને 
ઉપલબ્ધ સામગ્રી 



 
215 

અપેણક્ષત પડરિામ 

૧. સહભાગીઓ તેમની રીતે સકંટ પ્રવતરોધક બાધંકામની સામાન્સ્ટય સમસ્યાઓને ઓળખી શકે છે અને 

સકંટ પ્રવતરોધક લાક્ષચણકતાઓનો ઉપયોગ સમજી શકે છે.  

૨. તે માકેટમા ંઉપલબ્ધ સારી ગ ણવિાની સામગ્રી વવશેના જ્ઞાનને વવકસાવ ેછે.  

૧. ઘરનુ ંબાધંકામ 

(બધંાયેલા અથવા બાધંકામ ચાલ  હોય તેવા) ઘરોના અવલોકન માટે નજીકના ગામની મ લાકાત લો અન ે

પ્રદેશમા ંતેવા બાધંકામમા ંસમાવવષ્ટ અથવા બાકાત રાખવામા ંઆવેલા સકંટ પ્રવતરોધક લક્ષણોન ેઓળખો. 

મ ખ્ય ધ્યાન વસદ્ાતંોની વયવહારમા ંકઇ રીતે અથાઘટન કરવાની આવશ્યકતા છે અને પ્રવતકૃવત અથવા 

વવકાસ પ્રદક્રયા માટે કઇ વવગતો જરૂરી હશે તેના પર કેન્ન્સ્ટિત હશે. 

તાલીમ આપનારે, સહભાગીઓને બાધંકામ અભ્યાસ અને સકંટ પ્રવતરોધક બાધંકામની લાક્ષચણકતાઓની 

ચચાા કરવા માટે લઇ જઇ શકાય તેવા નજીકના ગામ અથવા વસ્તીમા ંપહલેેથી જ ઉદાહરણોની ઓળખ 

કરવી આવશ્યક છે. 

શુ ંઅવલોકન કરવુ?ં  

ઘરોની મ લાકાત લેતી વખતે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબો આપવા: 

૧. આ ક્ષેત્ર માટે સકંટકારક પ્રોફાઇલ શ  ંછે?  

૨. આ મકાનો માટે પ્રવતરોધક બનવા માટેન  ંપ્રાથવમક સકંટ શ  ંછે? 

 

જગ્યા (સાઇટ), જમીન અને ફાઉન્ડ્ેશન (પાયા) 

૩. શ  ંતે જગ્યા (સાઇટ) અથવા તેની આસપાસ કંઇક એવ  ંછે કે જે સકંટ દરવમયાન ઘરને ન કસાન 

માટે વનબાળ બનાવે છે? (ઊભો અન્સ્થર ઢોળાવ, નદીના પરૂના ક્ષેત્રમા ંહોવાથી, દદરયાની ખબૂ 

નજીક છે, જમીન ખબૂ રેતાળ અથવા માટીવાળી છે, ભકંૂપ, વાવાઝોડ ,ં ભસૂ્ખલન વગેરેની સભંાવના 

છે.) 

૪. સકંટ ન્સ્થવતસ્થાપકતાની િન્ષ્ટએ ઘરની જગ્યા (સાઇટ) વવશે શ  ંફાયદાકારક છે? (શ  ંત્યા ંકોઈ ઝાડ 

અથવા ટેકરા છે જે વાવાઝોડ  ંસામે વવન્સ્ટડબ્રેકસા તરીકે કામ કરી શકે છે, શ  ંજમીન સખત અને 



 
216 

ન્સ્થર છે - વવસ્તરવાની અને સારી રીતે વગીકૃત થવાની સભંાવના નથી, ત્યા ંધીમો ઢોળાવ અન ે

પાણીને બહાર કાઢવા માટે પરૂતી જગ્યા વગેરે છે.) 

૫. શ  ંઘરને જમીન સાથે યોગ્ય રીતે એંકર કરવામા ંઆવ્  ંછે? ફાઉન્સ્ટડશેનનો પ્રકાર શ  ંછે અને ત ે

કેટલ  ંઊંડ  ંછે? 

૬. શ  ંપ્લલન્સ્ટથને યોગ્ય રીતે સ રચક્ષત કરવામા ંઆવયો છે? શ  ં(વવસ્તતૃ પ્લલન્સ્ટથ, અથવા ઓવરહેંગ છત 

જેવી) સ વવધાઓ પરૂતી પ્રદાન કરવામા ંઆવી છે અથવા સ ધારવાની જરૂર છે? 

 

ડદવાલો અને દરવાજા 

૭. શ  ંદદવાલોમા ંવદટિકલ દરઇનફોસામેન્સ્ટટ (ઊભ  ંપ્રબલીકરણ) છે? જો હા તો, શ  ંતે ફાઉન્સ્ટડશેન સાથ,ે 

ઇન્સ્ટટરમીદડયેટ બેંડ અને છત સાથ ેઅંકર કરેલ છે?  

૮. ક્ષેત્ર માટે આવશ્યક હોય તવેા યોગ્ય હોદરઝોન્સ્ટટલ બેંડ શ  ંછે? શ  ંતે ઘરમા ંસામેલ છે? શ  ંતેમા ં

પ્લલન્સ્ટથ બેંડ, વસલ બેંડ, ચલન્સ્ટટલ બેંડ, ઇવ બેંડ અને ગબેલ બેંડ છે? 

૯. શ  ંદદવાલન  ંચણતર સારી અને યોગ્ય ગ ણવિાવાળંુ છે? જે સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવયો 

છે તે સારી ગ ણવિાની છે? પથ્થરના બાધંકામમા,ં શ  ંઆખા પથ્થરો પરૂતા પ્રમાણમા ંઆને અન ે

તે યોગ્ય રીતે સ્ટેગર કરેલા છે? ઇંટો/પથ્થરો, રેતી, કપચી, લાકડ ,ં સ્ટીલ વગેરે ચકાસો. 
૧૦. જો તવસ્તાર ભકંૂપગ્રસ્ત તવસ્તાર હોય તો તેમા,ં (૧) ચકાસો કે બારીઓ સલામત મકાન પ્રથા 

અન સાર છે કે નહીં. (શ  ંઉપલબ્ધ દદવાલના વવસ્તાર મ જબ બારીઓ વધ  છે? શ  ંતે તમામ સરખા 

અંતરે છે અને ચલન્સ્ટટેલ બેંડ દ્વારા બાધંવામા ંઆવી છે? શ  ંઘરના ખણૂાની ધારથી પરૂતા અંતરે 

છે?) અન ે(૨) ચકાસો કે છાપર ં હળવ  ંઅથવા ભારે છે અને તે હળવી સામગ્રીમાથંી બનેલ  ંછે કે 

કેમ? 

૧૧. શ  ંદરવાજા ક દરતી બળો (વરસાદ અને ગરમી)થી સ રચક્ષત છે  

૧૨. શ  ંછાપરાના ભાગોને એકબીજા સાથે યોગ્ય રીતે એંકર કરેલા છે? શ  ંતે ભકંૂપ, વાવાઝોડ ,ં જેવા 

પ્રદેશમા ંશક્ય સકંટોનો પ્રવતકાર કરશે? 

૧૩. જો તવસ્તાર ભકંૂપગ્રસ્ત તવસ્તાર હોય તો તેમા,ં (૧) ચકાસો કે બારીઓ મજબતૂ રીતે બધં કરી 

શકાય છે અને શ  ંછાપર ં હળવ  ંઅથવા ભારે છે? 

 

છાપરા,ં ભોંયતણળયા ંઅને છત 

૧૪. શ  ંછાપર ં દદવાલો સાથે યોગ્ય રીતે એંકર કરેલ  ંછે? શ  ંછાપર ં અથવા ભોંયતચળ્  ંવોલ લલેટ/ઇવ 

બેંડ સાથે એંકર કરેલ  ંછે? 
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૧૫. શ  ંછાપર ં (પરૂ/વરસાદ માટે) વધારે અથવા (વાવાઝોડ  ંમાટે) ઓછ ંલટકત  ંછે? 

અન્ય ઘટકો 

૧૬. જો ચણતરમા ંદાદરાન  ંચણતર કરેલ હોય તો, શ  ંતે માળખ  ંમ ખ્ય માળખાથી અલગ છે? જો ના 

તો, માળખાના નાજ ક ભાગોને મજબતૂ કરવામા ંઆવયા છે કે કેમ? 

૧૭. શ  ંપાટડા વધારે મોટા છે? 

 

ચચાા માટેના મદુ્દા 

૧. તમને લાગે છે કે કઇ સકંટ પ્રવતરોધક સ વવધાઓ એકદમ જરૂરી છે અને તે ઘરમા ંસમાવવષ્ટ થવી 

જોઈએ? 

૨. જો માચલક હાજર હોય તો ચચાા કરો, શ  ંતે/તણેી સકંટ પ્રવતરોધક લાક્ષચણકતાઓમા ંરોકાણ કરવા 

ઇચ્છે છે કે કેમ?  

૩. તમે કેવી રીતે માચલક/ગ્રાહકને સકંટ પ્રવતરોધક સ વવધાઓની તરફેણમા ંપ્રાથવમકતા આપવા માટે 

સમજાવી શકશો? 

 

૨. સામગ્રી પરૂી પાડ્નાર (મડટડરયલ સલલાયસા) 

દદવસના બીજા ભાગમા,ં નજીકના મદટદરયલ સલલાયસાની મ લાકાત લેવાન  ંઆયોજન કરવામા ંઆવશે. 

ત્યા ં તમે ઉપલબ્ધ મદટદરયલ્સ (સામગ્રી) અને તેની ગ ણવિા વવશે ચચાા કરશો. સારી અને ખરાબ 

ગ ણવિાવાળી સામગ્રીના દરોમા ંતફાવત વવશે પણ ચચાા કરો. 

તાલીમ આપનાર નજીકન વવસ્તારમા ંએક અથવા વધ  સલલાયસાની અગાઉથી ઓળખ કરે છે. તે ચચાામા ં

મધ્યસ્થી કરે છે અને જૂથોને તેમના ઉપયોગ અને ગ ણવિા માટેના ંતેમના તારણોના વનષ્કષામા ંમદદ કરે 

છે.  

શુ ંઅવલોકન કરવુ?ં 

દરેક સામગ્રી માટે, વવવવધ ગ ણવિાની ઉપલબ્ધતા અને તેના દરોની ચકાસણી કરો. પ્રાયોચગક સત્ર P4 

મા ંકરવામા ંઆવેલા પરીક્ષણો વડ ેનીચેની સામગ્રીની ચકાસણી કરો:  

૧. ઇંટ: ડ્રોપ ટેસ્ટ, સાઉન્સ્ટડ ટેસ્ટ, સ્કે્રચ ટેસ્ટ અને કલર અને ધારન  ંઅવલોકન. 

૨. પથ્થર: વવવવધ આકારો, લબંાઇ, પડ અન ેસમતલ.  
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૩. રેતી: સારી રીતે વગીકૃત (સકૂ્ષ્મ કદ), મીઠાની સામગ્રીની તપાસ, શ ધ્ધ છે કે નહીં તેની તપાસ.  

૪. કોંડક્રટ બ્લોક: ધાર (સપાટી)ની ગ ણવિા, બનાવટ, ડ્રોપ ટેસ્ટ, મજબતૂી 

૫. લાકડંુ: ભાગન  ંકદ, મજબતૂાઇ, ગાઠં, પોચ  ંઅને સખત, જાવતની ઓળખ, રંગ, બનાવટ, પોત, 

ગધં, શારકામ માટેની તપાસ કરો 
૬. વાસં: દદવાલની જાડાઇ, ટેઇપર, વયાસ, ગાઠંન  ંઅંતર, પદરપક્વતા, વાસંની જાવતઓ, શારકામ 

માટેની તપાસ કરો 
૭. તસમેન્ટ: થેલી પર આઇએસઆઇ માકા , ગ્રેડ ચકાસો, ભેજ ચકાસો 

૮. સ્ટીલ: આઇએસઆઇ માકા , TOR સ્ટીલ, કાટ, વયાસની ચકાસ્ણી, દર-રોલ છે કે કેમ તેની ચકાસણી. 

(૧/૨ કલાક) 

ચચાા માટેના મદુ્દા  

૧. તમે આ સામગ્રી ક્યાથંી મળેવો છો?  

૨. સ્થાવનક સામગ્રી કઇ છે અને કઈ સામગ્રી દૂરથી લાવવામા ંઆવે છે? 

૩. સકંટોના પ્રવતકારને ધ્યાનમા ંરાખીને દરના આધારે કેટલીક સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાનો ફાયદો 

શ  ંછે? 

૪. કઈ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવો તે સબંવંધત ગ્રાહકને કેવી રીતે સમજાવવ ?ં 

 

૩. મડટડરયલ મેન્્ફેુક્ચડરિંર્ ્તુનટ (સામગ્રી ઉત્પાદન એકમ) 

મદટદરયલ મેન્સ્ટ્ ફેક્ચદરિંગ ્ વનટની મ લાકાત લો અને CSEB/ લલાય-એશ, છત માટેના પ્રીકાસ્ટ એકમો 

વગેરે માટે ઉત્પાદક સાથે ચચાા.  

ચચાા માટેના મદુ્દા  

૧. શ  ંઆ સામગ્રી તે ક્ષેત્રમા ંપ્રચચલત સકંટો પ્રવતરોધક બાધંકામો માટે યોગ્ય છે? 

૨. દદવાલો, કોલમ, પાયા વગરેેમા ંઆ સામગ્રીનો ઉપયોગ ક્યા ંથઇ શકે છે? શ  ંતનેો ઉપયોગ બાહ્ય 

અથવા આંતદરક સપાટી પર થવો જોઇએ?  

૩. તે પ્રદેશમા ંઆ સામગ્રીના ઉપયોગ કરવાના ફાયદા અને ન કસાન કયા છે?  

૪. તે ક્ષેત્રમા ંઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતી વૈકપ્લ્પક સામગ્રીની સરખામણીએ તેની દકિંમત કેટલી છે? 
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સ્લાઇડ્ની સખં્યા: ૧૩ 

સમય: ૮ કલાક 

 

 

 

 

 

 

 

 

સી૧૫ 

બાધંકામના અન્ય ભાર્ો માટે સકંટ 

પ્રતતરોધક લાક્ષણિકતાઓ સામગ્રી 
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અપેણક્ષત પડરિામો 

૧. સહભાગીઓ બાધંકામના ંવવચભન્ના ઘટકોમા ંસકંટ પ્રવતરોધક પાસા ંવવશે જાણ ેછે.  

પાયો, પ્લલન્થ, ડદવાલો, બારી અને છત તસવાય મકાનના અન્ય ભાર્ો કયા છે જે 

આપિે બાધંીએ છીએ? 

 

ઘરોમાનંા અન્ય કેટલાક તવતશષ્ટ ભાર્ો: 

૧. અગાશી (ધાબા)ની પાળી 

૨. બાલ્કની અને છજાં  

૩. દાદરા (સીડી) 

૪. વરંડા  

૫. ઓવરહડે ટાકંી 

(આ યાદીમા ંતમારા પ્રદેશ અન સાર અન્સ્ટય ભાગો ઉમેરો) 

૧. અર્ાશી (ધાબા)ની પાળી 

ક) અગાશી (ધાબા)ની પાળી વજનમા ં હળવી હોવી જોઇએ. ઊંચી પાળીન ે ટાળો. સલામતી માટે 

ઊંચાઇ યોગ્ય હોવી જોઇએ.  

ખ) ભકંૂપગ્રસત વવસ્તારોમા ંપાળીની દદવલો પર રેચલિંગને પ્રાથવમકતા આપો.  
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૨. બાલ્કની અને છજંા 

ભોંયતચળયાથી આગળ નીકળેલો કોઇપણ ભાગ યોગ્ય રીતે સરુણક્ષત અન ેમજબતૂ કરવો.  

ક) આગળ નીકળેલા ભાગન  ંકદ પ્રમાણસર રાખવ .ં આગળ નીકળેલા ભાગન  ંકદ ૯૦૦મીમી કરતા ં

વધારે રાખવાન  ંટાળવ .ં 

ખ) જો જરૂરી હોય તો આગળ નીકળેલા ભાગના ટેકા આપવા.  

ગ) કેન્ન્સ્ટટલેવસા (પાટડા)મા ંમજબતૂીકરણની રચના સ્લબે ક્રોસ-સેક્શનની ઉપરની બાજ  હોવી જોઈએ. 

ઘ) માળખામા ંયોગ્ય એંકદરિંગ આવશ્યક છે.  
 

છજા ની ઉપરની દદવાલની લબંાઇ 

“H” જ્યા ંસ ધી દદવાલ પર ભારે છત 

ન હોય ત્યા ં સ ધી આગળ નીકળેલા 

ભાગલી લબંાઇ “L” સમાન હોવી 

આવશ્યક છે.  

સપોટા બીમ દદવાલોમા ં પ્રક્ષેપણની 

લબંાઈની  1'/2  ગણા લબંાઈ સ ધી 

વવસ્તતૃ હોવી આવશ્યક છે. 

છજા, છાપર ં અને બાલ્કનીના આગળ 

નીકળતા ભાગ ૦.૯૨મી થી ઓછો હોય તો ઉપરની સચૂનાઓને અન સરો.  

૩. દાદરો (સીડ્ી) 

દાદરો (સીડી) ઘરના બ ે માળન ે જોડતો એક 

અગત્યનો ભાગ છે અને તે ખાસ કરીને પરૂ 

દરવમયાન કોઇ વયન્ક્તએ પોતાની જાતન ેબચાવવા 

માટે ઊંચે જવ  ં હોય ત્યારે ઉપયોગી છે. સકંટ 

પ્રવતરોધક માટે:  

ક) દદવાલો સાથે દાદરો જે ચબિંદ ઓએ મળે છે ત ેમહત્વના છે.  

ખ) જકં્શન જ્યા ંલલોર સ્લબે દાદરને મળે છે તેના પર તાણ આવશ ેજેના કારણે ધ્ર જારીથી છતનો 

ભાગ તટૂી શકે છે. 
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મખુ્ય માળખામાથંી દાદરાને અલર્ કરીને આપિે મખુ્ય માળખા તેમજ દાદરાને થતુ ં નકુસાન ટાળી 

શકીએ છીએ.  

 

 

 

 

 

 

 

વૈકપ્લ્પક રીતે, સીડી હળવા સામગ્રીથી બનાવી શકાય છે અને પછી લલોર સ્લબે અને લલોર પર યોગ્ય 

જગ્યા (ચબિંદ ) પર એંકર (લગાવી) શકાય છે.  
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૪. વરંડ્ા 

જો વરંડા ઘરના લલોર સ્લેબથી આગળ 

નીકળેલા બનાવેલા હોય તો, વરંડાની કોલમ 

ભારને જમીન સ ધી લઇ જઇ શકે છે.  

વરંડ્ાની કોલમને યોગ્ય 

રીતે સરુણક્ષત અને 

મજબતૂ કરવી. ત ે

મકાનના છાપરા અન ે

પ્લલન્સ્ટથ સાથ ેયોગ્ય રીતે એંકર કરેલી હોવી જોઇએ જેથી તે અન્સ્થર ન થાય.  

૫. ઓવરહડે્ ટાકંી 

ઓવરહડે ટાકંી ઘરના ઉપરના ભાગે વધારાન  ંવજન ઉમેરે છે અને તેથી છાપરા પર વધારે ભાર આવે 

છે. તે ઘરને ટેકો આપતા ભાગોમા ંઅસમાન તાણન  ંકારણ બન ેછે. આ ઘરને ન કસાન પહોંચાડ ેછે.  

ક) ટાકંીન  ંકદ વપરાશ પ્રમાણને  ંહોવ  ંજોઇએ. ટાકંીનુ ંકદ વધારે હોવુ ંજોઇએ નડહ. 

ખ) ટાકંી વવશેષ રીતે અલગ હોવી જોઇએ (વપ્રફેબ્રીકેટેડ/તયૈાર) અને આરસી સાથ ેજોડાયેલી ન હોવી 

જોઇએ. આવી ટાકંીઓ સામાન્સ્ટય રીતે વજનમા ંહળવી હોય છે અને તે એક અલગ ભાગ (એકમ) 

તરીકે વતે છે અને તે મ ખ્ય માળખા સાથે જોડાયેલી હોતી નથી. આ રીતે, સ્થાનાતંરણ (હરેફેર) 

અથવા ન કસાનમા ંમ ખ્ય માળખાને અસર થતી નથી. 
ગ) ટાકંીને ડદવાલો પર રાખવી અને સ્લેબના મધ્ય ભાગમા ંરાખવી નદહ જેથી ભાર સીધો દદવાલો 

પર સ્થાનાતંદરત થાય. 

ઘ) આરસી ટાકંી બનાવવા માટે એપ્ન્સ્ટજવનયરની સલાહ લો.  
 

સકંટ પ્રતતરોધક બાધંકામ કરતી વખતે ધ્યાનમા ંરાખવાની અન્ય બાબતો 

ચ)  ઇલેક્ટ્રીકલ્સ: સકંટ દરવમયાન વીજળીને લીધ ે થતા મોતથી બચવા માટે ઇલેક્રીક વાયરને 

વોટરપ્રફૂ નચળઓમા ંરાખવા.  
છ)  લલપ્મ્બિંર્: રોગના ફેલાવાને ટાળવા માટે, ગટરની લલપ્્બિંગ પાઈપો સારી ગ ણવિાવાળી હોવી 

જોઈએ અને ચલકેજ ટાળવ  ંજોઈએ. 
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સારાશં 

૧. ધાબાની પાળીઓ વજનમા ંહળવી હોવી જોઇએ.  

૨. આગળ લટકતા ભાગો (બાલ્કની, છજાં વગેરે)ન  ંકદ ૯૦૦મીમી જેટલ  ંમયાાદદત અને યોગ્ય રીતે 

મજબતૂ હોવ  ંજોઇએ.  

૩. દાદરા, જો વજનદાર સામગ્રીમાથંી બનાવેલા હોય તો, મ ખ્ય ઘરથી થોડાક અંતરે લગાવવા જોઇએ.  

૪. છપરાના ભારને સહન કરવા માટે વરંડાની કોલમ બનાવવી.  

૫. ઓવરહડે ટાકંી સામાન્સ્ટય રીતે મ ખ્ય માળખાથી અલગ અને દદવાલો પર, સ્લેબની મધ્યમા ંનદહ, 

ભાર અસરકારક રીતે સ્થાનાતંદરત થાય તેમ રાખવી. 
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સ્લાઇડ્ની સખં્યા: ૭ 

સમય: ૧ કલાક 

 

 

 

 

 

 

 

સી૧૬ 

જથ્થા અને ખચાનો અંદાજ 
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અપેણક્ષત પડરિામ 

૧. સહભાગીઓ ઘરના ખચાનો અંદાજ અને સકંટ પ્રવતરોધક લાક્ષચણકતાઓના ખચાનો અંદાજ લગાવી 

શકે છે.  

ઇંટની ડદવાલો અને આરસી રૂફવાળા મકાન માટેના ભાવપત્રકનુ ંઉદાહરિ 

ચાલો આપણ ેનીચેના ઉદાહરણ દ્વારા ઘરનો ખચા સમજીએ. 

ઘરન  ંક્ષેત્રફળ: ૨૧૫  ચોરસ ફૂટ 

ઘરનો ક લ ખચા: રૂ|. ૭૫,૦૦૦  

પ્રત્યેક ચોરસ ફૂટનો ઘરનો ખચા: રૂ|.૩૫૦ 

  

 

 

 

 

 

 

ડકિંમતનો અંદાજ  



 
227 

ચાલો આપણ ેએક રૂમન  ં ઉદાહરણ લઇએ અને ત ે

બનાવવામા ં જે ખચા થયો છે ત ે અન ે તેની માત્રા 

ભરીએ.  

 

 

 

 

 

 

 

ડકિંમતનો અંદાજ 

૧. સકંળાયલેી વવવવધ સકંટ પ્રવતરોધક સ વવધાઓને ઓળખો અને સચૂચબદ્ કરો. 

૨. આ સ વવધાઓ માટે વધારાના ખચાની ગણતરી કરો. શ  ંતે ઘરના એકંદર ખચામા ંનોંધપાત્ર ઉમેરો 

કરે છે? હા/ના 

૩. બીજી પ્રવતરોધક લાક્ષચણકતા ઉમેરવા માટે કયા તત્વો ટાળી અથવા બદલી શકાય છે? 

૪. સકંટ પ્રવતરોધક સ વવધાઓ વવના ક લ દકિંમત:                 . 

૫. સકંટ પ્રવતરોધક સ વવધાઓ સાથ ેક લ વધારાની દકિંમત:                 . 

૬. સકંટ પ્રવતરોધક સ વવધાઓ સાથ ેપ્રત્યેક ચોરસ ફૂટની દકિંમત:                 . 

સારાશં 

૧. મકાનની માત્રા અને ખચા સાથે બાધંકામની વવવવધ સામગ્રી યાદી, ઉદાહરણ તરીકે ઇંટની દદવાલો 

અને આરસી રૂફ સાથે. 

૨. સ્થાવનક બજાર અન ે સહભાગીઓ 'અને તાલીમ આપરાઓની જાણકારીના આધારે એકવત્રત 

કરવામા ંઆવેલી સામગ્રીના દરોની સચૂચ, સામગ્રી, દર અને દકિંમતો દ્વારા દકિંમત અંદાજની તૈયારી. 

૩. વવવવધ સકંટ પ્રવતરોધક સ વવધાઓ અને તેના એકંદર ખચા પરના પ્રભાવોના સમાવેશની ચચાા. 
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સ્લાઇડ્ની સખં્યા: ૭ 

સમય: ૧ કલાક 

 

 

 

 

 

 

 

 

સી૧૭ 

પ્રશ્નોની સ્પષ્ટતા 
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અપેણક્ષત પડરિામ 

૧. પ્રદેશમા ંસકંટ પ્રવતરોધક બાધંકામના કોઈપણ પાસા વવશેના સહભાગીઓના પ્રશ્નો, પરીક્ષણ પ્રશ્નો 

સદહત સ્પષ્ટતા કરવામા ંઆવે છે. 
 

રોલલલે ૧ 

સકંટ પ્રવતરોધક  મકાનના બાધંકામના વનમાાણન ેસમજવા માટે ચાલો આપણ ેએક રમત રમીએ. ચાલો 

આપણે એક વાતાા સાભંળીએ: 

એક સમયે દકશનલાલ નામનો એક વયન્ક્ત રહતેો હતો. તે તેના દાદાએ બનાવેલ એક નાના ઘરમા ંરહતેો 

હતો. હવ,ે છેલ્લા દસ વષાથી પૈસાની બચત હોવાથી, ત ેઆ મકાનમા ંઉમેરો કરવા અથવા બીજ  ંમકાન 

બનાવવા માગંતો હતો જેથી તેના ૨ પ ત્રો અને ૨ પ ત્રીઓ આરામથી જીવી શકે. આ તેની મહનેતની 

કમાણી છે જે તેણ ેછેલ્લા ૨૦ વષાથી બચાવી છે. તે ખબૂ કાળજી રાખ ેછે અને ઓછામા ંઓછી શક્ય રકમ 

ખચા કરવા માગં ેછે કારણ કે તે તેની પ ત્રીઓના લગ્ન માટે બચત કરી રહ્યો છે. 

મનોહર એક કદડયો છે જે હાલમા ંજ ‘સકંટ પ્રવતરોધક બાધંકામ માટેની કદડયાની તાલીમ’ પરૂી કરીને 

ગામમા ંપાછો આવયો છે. તે તાજેતરમા ંપ્રાલત કરેલા બધા નવા જ્ઞાન સાથે વનમાાણ કરવાનો પ્રયાસ કરવા 

માટે ઉત્સાદહત છે. 

ચાલો આપણ ે તેમની વાતચીત પ્રમાણ ે અચભનય કરીએ. નવ  ં મકાન બનાવવા અંગે મનોહર અન ે

દકશનલાલ જે વાતચીત કરવા માગંે છે તે માટે અચભનય કરવા માટે બે સહભાગીઓ આગળ આવી શકે 

છે. 

મનોહર દકશનલાલને વધારે દકિંમતે એ ખાતરી આપવામા ંકેવી રીતે સફળ થઇ શકે કે જેથી એ સ વનવિત 

કરી શકાય કે તેન  ંઘર સકંટ સમયે સલામત છે?  

મનોહરે આ વાતચીતમા ંશ  ંઉમે્ ું હશે? 

દકશનલાલને મનાવવા માટે મનોહર આ પદરન્સ્થવત સાથે કેવી રીતે જ દી રીતે વયવહાર કરે? 

મનોહર માટે દકશનલાલને સકંટ પ્રવતરોધક મકાન બનાવવા માટે મનાવવાન  ંકેમ મહત્વન  ંછે? 
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રોલલલે ૨ 

વમત  લ અને જગ્ગી બે કદડયા છે જે એક જ ગામમા ંકામ કરે છે. તેઓ ક્યારે સાથે કામ કરે છે. કેટલીકવાર 

તેઓ તેમના ગ્રાહકો માટે સસ્ત   ંઘર બનાવવા માટે હલકી ગ ણવિાની સામગ્રીનો ઉપયોગ કરે છે.  

વમત  લ ‘સકંટ મ પ્રવતરોધક બાધંકામ માટેની કદડયાની તાલીમ’ લેવા માટે જાય છે. તેને ખ્યાલ આવ ેછે 

કે હલકી ગ ણવિાવાળી સામગ્રી અને ટેકવનકનો ઉપયોગ કરવો કેટલ  ંજોખમી હોઈ શકે છે. તે ફરીથી જગ્ગી 

પાસ ેઆવે છે જે એક નવા અને પ્રખ્યાત બ દ્વદ્શાળી ગ્રાહકન ેમળવા જઇ રહ્યો છે. જગ્ગી સારી સામગ્રીનો 

ઉપયોગ કરવા વવશે વમત  લની વાતો સાભંળે છે પરંત   તે જાણે છે કે તેમના સ્પધાકો કરતા ંવધારે ભાવ 

આપવાના કારણ ેતેનો પ્રોજેક્ટ ખોવાઈ શકે છે. વમત  લ જગ્ગીને અને સલામત મકાન બનાવવા માટે નવા 

ગ્રાહકને પણ થોડા વધ  પૈસા ખચાવા કેવી રીતે મનાવશે? 

ચાલો આપણે તેમની વાતચીત પ્રમાણે અચભનય કરીએ. ત્રણ સહભાગીઓ જે અચભનય કરવા માગે છે 

અને વમત  લ અને જગ્ગી અને ત્યાર પછી જગ્ગી અને નવા ગ્રાહક વચ્ચનેી વાતચીત કરવા માગે છે.  

શ  ં વમત  લ સલામત મકાન બનાવવા માટે વધ  પૈસા ખચાવા માટે નવા ગ્રાહક સાથે વાત કરવા માટે 

જગ્ગીને મનાવવામા ંસફળ રહ્યો? 

શ  ંજગ્ગી અને વમત  લ ખાતરી કરશે કે નવો ગ્રાહક તેના ઘર પર વધ  ખચા કરવા તૈયાર થાય અને તે સકંટ 

પ્રવતરોધક છે તે સ વનવિત કરવા માટે પરૂતી ખાતરી આપી શકશે? 

આ વાતચીતમા ંશ  ંઉમેરી શકાય?  

 

સ્પષ્ટતાઓ 

 શ  ંબીજી કોઈ પદરન્સ્થવત છે કે જેની તાલીમ દરવમયાન ચચાા કરવામા ંઆવી ન હતી, જેનો તમારે 
સકંટ પ્રવતરોધક ઘરો બનાવતી વખતે સામનો કરવો પડી શકે છે અથવા તેનો સામનો કરી શકો છે? 

 શ  ંએવી કોઈ પદરન્સ્થવત છે કે જેની તમે ધારણા કરો છો જે તમને આ તાલીમ કાયાક્રમમા ંશીખી ગયેલી 
કોઈપણ બાબતોનો અમલ કરવાથી અટકાવી શકે છે? 

 તાલીમ કાયાક્રમ અંગે જે અન્સ્ટય કોઇ પ્રશ્નો અથવા સચૂનો હોય તે? 
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અપેણક્ષત પડરિામ 

૧. તાલીમ આપનાર, તાલીમાથીઓ અને તાલીમ સત્ર માટેનો પ્રવતસાદ એકવત્રત કરવામા ંઆવે છે. 

૨. તાલીમાથી માગાદવશિકા આપવામા ંઆવી છે અને તેનો ઉપયોગ સમજાવવામા ંઆવયો છે.  

૩. પ્રમાણપત્રોન  ંવવતરણ કરવામા ંઆવ્  ંછે.  

 

તાલીમનો પ્રતતસાદ  

૧. પ્રથમ દદવસના વપન-અપ કાડા જ ઓ, પ્રત્યેક તાલીમાથીઓની અપકે્ષાઓની વવગતો અન ેત ેતેમને 

મળી છે કે નદહ તેન  ંઆકલન. 

૨. તાલીમ આપનાર અને સહભાગી દરેક તેઓ તાલીમ દરવમયાન જે શીખ્યા છે તે એક વસ્ત   શેર કરે છે 

(આ બોડા પર સચૂચબદ્ થવ  ંજોઈએ).  

૩. તેઓ તેમના કામમા ંતેનો અમલ/સકંલન કરીને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશે? 

 

તાલીમ આપનારનો પ્રતતસાદ 

૧. શ  ંતાલીમાથીઓની અપેક્ષાઓ પરૂી થઈ હતી? 

૨. થીયરીના સત્રો વધ  આનદંપ્રદ હતા ંકે પ્રયોગાત્મક સત્રો વધ  આનદંપ્રદ હતા?ં 

૩. ક્  ંસત્ર સમજવામા ંઅઘર ં હત  ?ં  

૪. શ  ંદરેક સત્ર માટે પરૂતો સમય ઉપલબ્ધ હતો?  

૫. તાલીમના કયા ભાગો તાલીમાથીઓને તેમના ભાવવ બાધંકામના જોડાણમા ંમદદ કરશ?ે 

 

તાલીમ આપનારનુ ંઅવલોકન 

૧. તાલીમ આપનારા, તાલીમાથીઓએ જે ભાગોમા ં સારી પ્રવતદક્રયા આપી હતી અને તાલીમ 

આપનારાઓની અપેક્ષાઓ સારી રીતે પણૂા નહોતી થઈ તે વવશે વાતચીત કરે છે.  

૨. તાલીમાથીઓ માટે સચૂનો, જે તેઓ તાલીમ હને્સ્ટડ-આઉટ (માગાદવશિકા) દ્વારા આગળ વધારી શકે છે. 
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માર્ાદતશિકાઓનુ ંતવતરિ 

૧. તાલીમ આપનારા તાલીમાથીઓને માગાદવશિકાઓ વહેંચે છે.  

૨. તાલીમ આપનારાઓ તેમના દૈવનક કાયાને સરળ બનાવવા માટે, સામગ્રી બતાવે છે અને તેનો ઉપયોગ 

કેવી રીતે કરવો તે દશાાવે છે. 

પ્રમાિપત્રનુ ંતવતરિ 

અણભનદંન! 

તમે હવે સલામત ઘરો બનાવવાની તમારી યાત્રા શરૂ કરવા માટે તૈયાર છો. આ તાલીમનો ભાર્ 

બનવા બદલ આભાર! 

હવે તમે બનવા જઇ રહ્યા છો: 

૧. વધ  સચેત, 

૨. સામગ્રી અને ઉપકરણોની ગ ણવિા સાથે વધ  સાવધાન,  

૩. સલામત ઘરો બનાવવા, અને  

૪. ગ્રાહકો અને સહકાયાકરોને યોગ્ય દદશામા ંમાગાદશાન આપનાર. 

 

આભાર (સ્વીકતૃીઓ) 

અમે આભારી છીએ,  

તે તમામના જેમણે આ તાલીમની લોક્કજન્સ્ટક્સ મેનેજ કરી છે. 

તે તમામના જેમણે અમન ેનાસ્તો અને ચા પીરસી છે.  

અમારા સહભાગી થયા છે તમેના.  

તેઓ કે જેમણે આ તાલીમને પ્રેરણા આપી છે અને  

તે તમામના જેમણે આ તાલીમ કાયાક્રમને બનાવવામા ંમદદ કરી છે.  
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