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આગ સરુક્ષા પરની પસુ્તિકાની શે્રણી  

શૈક્ષણણક ઇમારિ (Educational Buildings) 

શૈક્ષણિક ઇમારત માટે આગ નિવારિ (Fire Prevention), જીવિ સરુક્ષા (Life Safety) અિે આગ 

સરંક્ષિ (Fire Protection) િી પાયાિી માગગદનશિકા  

 

પ્રકાશકઃ   

ગજુરાિ આપત્તિ વ્યવતથાપન સતંથાન  

ગાધંીનગર ૩૮૨૦૦૭ 

જાન્યઆુરી- ૨૦૨૨   

  

    

  

  

 
 

 
 

ડિત્લેમર: આ પસુ્તિકા શૈક્ષણણક ઇમારિો માટે આગ સલામિીની જરૂડરયાિો પર મળૂભિૂ માડિિી આપવા 
માટે િૈયાર કરવામા ંઆવી છે. આમ છિા,ં આ પસુ્તિકા ગજુરાિ આગ ત્તનવારણ અને જીવન સરુક્ષા અત્તધત્તનયમ, 
૨૦૧૩ અથવા ગજુરાિ આગ ત્તનવારણ અને જીવન સરુક્ષા ત્તનયમો, ૨૦૧૪ અથવા ગજુરાિ આગ ત્તનવારણ 

અને જીવન સરુક્ષા ત્તવત્તનયમો અથવા સામાન્ય ત્તવકાસ ત્તનયતં્રણ ત્તનયમન અથવા અન્ય કોઈપણ લાગ ુપિિા ં
ભારિીય ધોરણો/ સડંિિાની આદેશાત્મક જોગવાઈઓનુ ં તથાન લેશે નિીં. આ પસુ્તિકાને અનરુૂપ શૈક્ષણણક 
અત્તધકારની પડરસ્તથત્તિમા ંઇમારિ અથવા માળખાનો ઉપયોગ કરિી વ્યસ્્િઓની સલામિી માટેની અન્ય 
જોગવાઈઓની જરૂડરયાિને દૂર અથવા ઓછી  કરવા િરીકે અથથઘટન કરી શકાશે નિીં.
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સદેંશ 

 
 
 

 
 
 

શૈક્ષણિક સસં્થાઓ દેશિા નવકાસિે પ્રભાનવત કરતી સૌથી મહત્વિી સસં્થાઓ છે અિે પ્રાથનમક રીતે 
આવતીકાલિા િાગરરકો તૈયાર કરવાિી તેમિે જવાબદારી સોંપવામા ંઆવી છે. આપિા દેશિા બાળકોિે 
સલામત નશક્ષિ વાતાવરિ બિાવવા જેટલુ ંમહત્વનુ ંબીજુ ંકોઈ કાયગ િથી. ભતૂકાળિી આગિી ઘટિાઓિે 
જોતા, શૈક્ષણિક સસં્થાઓિા સચંાલકોિી જાગનૃત પેદા કરીિે ઇમારત/પરરસરિે વધ ુસલામત સ્થળ બિાવવા 
તરફ તાત્કાણલક પગલા ંલેવાિી અિે આગિી કોઈપિ પરરસ્સ્થનતિે અસરકારક રીતે અટકાવવા અિે/અથવા 
તેિો પ્રનતભાવ આપવા માટે જરૂરી પગલા ંલેવાિી પ્રાથનમક ફરજ બિી જાય છે.  

આ પસુ્સ્તકા તૈયાર કરવાિો ઉદે્દશ શૈક્ષણિક ઇમારતો/ પરરસરમા ંઅમલમા ંમકુવામા ંઆવિાર મળૂભતૂ 
અસ્નિ સલામતીિા ંપગલા ંઅંગે શૈક્ષણિક પ્રવનૃિઓ અિે ઈજિેરો/સ્થપનતઓ સાથે સીધા જ સબંધં ધરાવતા 
તમામ રહતધારકોિી સમજિમા ંવધારો કરવાિો છે. આ પસુ્સ્તકા બે ભાગમા ંવહેંચાયેલી છે એટલ ેકે ભાગ ‘ક’ 
અિે ભાગ ‘ખ’. પસુ્સ્તકાિો ભાગ ‘ક’ આગ સલામતી પરરકલ્પિા પર મળૂભતૂ સમજિ પર ધ્યાિ કેન્દ્રિત કરે 
છે. પસુ્સ્તકાિા ભાગ ‘ખ’ મા ંઈજિેરો/સ્થપનતઓએ શૈક્ષણિક ઈમારતો/ પરરસર નિમાગિ સમયે આગ નિવારિ, 

જીવિ સલામતી અિે આગ સરુક્ષાિા પગલા ંધ્યાિમા ંલેવાિો સમાવશે થાય છે. 
શ્રી સ્િેહાશં ુચૌધરીએ મસુદ્દા તૈયાર કરવામા ંઅિે શ્રી અભય પરંુદરેએ જુદા જુદા મસુદ્દાઓિે ધૈયગપવૂગક 

વાચંવા અિે રચિાત્મક ટીકા, માગગદશગિ અિે સચૂિો આપવા તેમિા સમથગિ અિે સહકારિા યોગદાિિો 
સ્વીકાર કરતા ંહુ ંઆિદંિી લાગિી અનભુવુ ંછ.ં  

છેલ્લે, આ પસુ્સ્તકા તૈયાર માટે ગજુરાત આપનિ વ્યવસ્થાપિ સસં્થાિિી ટીમ ખાસ કરીિે, શ્રી નિસગગ 
દવે, શ્રી નપયષુ રામટેકે, શ્રી રહમાલય કોટરિયા અિે શ્રીમતી નશલ્પા બોરીચાએ કરેલા પ્રયાસો ખબૂ પ્રશસંિીય છે. 

હુ ંઆશા રાખુ ં છ ં કે આ પસુ્સ્તકા રહતધારકોિે ખબૂ જ ઉપયોગી થશે. વધમુા,ં આ રદશામા ંઆગ 
નિવારિ, જીવિ સલામતી અિે અસ્નિ સરંક્ષિિી સસં્કૃનતિા નિમાગિ અિે સર્જિ કરવાિા સયંકુ્ત પ્રયાસોમા ં
મદદ કરશે અિે પરરિામે એક પ્રનતકારક સમાજ અિે રાષ્ટ્ર તરફ દોરી જશે તેિી મિે ખાતરી છે. 
 
 

 

જાન્યઆુરી, ૨૦૨૨ 
 

ગાધંીનગર 

 
 

 

(પી. કે િનેજા) 
મિાત્તનદેશક 

ગજુરાિ આપત્તિ વ્યવતથાપન સતંથાન 
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આગ કેવી રીિે લાગે છે?  

 

ગરમી, બળતિ અિે ઓસ્ક્સજિ એ ત્રિ વસ્તઓુ, આગ લગાિવા માટે જરૂરી છે. આ ત્રિ તત્વો આગ 

લગાિવા માટે એકસાથે કામ કરે છે. અસ્નિ નત્રકોિમા ંબળતિ એ પ્રથમ તત્વ છે. આગિે બળવાનુ ંચાલ ુ

રાખવા માટે બળતિિા સ્ત્રોતિી જરૂર પિશે. કાગળિા ટુકિા, લાકડુ,ં કાિગબોિગ, પ્રયોગશાળાિા રસાયિો, 

રસોઈ તેલ વગેરે શાળા/કોલેજ પરરસરમા ંસરળતાથી મળી આવતા બળતિ છે. આગિે જરૂરી એવુ ંબીજુ ં

આવશ્યક તત્વ ગરમી છે. જયા ંસધુી મોટા પાયે ગરમી સામેલ િ હોય ત્યા ંસધુી આગ શરૂ થતી િથી કે 

ફેલાઈ પિ શકતી િથી. તથેી જ મોટાભાગિી આગમા ંઆગિા સ્ત્રોતિે ઠારવા માટે પાિીિો ઉપયોગ કરવામા ં

આવ ેછે. દીવાસળી, ગેસ સ્ટોવ, મીિબિીઓ વગેરે શાળાઓ/કોલેજોમા ંસામારય રીતે મળી આવતા ગરમીિા 

સ્ત્રોતો છે. છેલ્લે, ત્રીજી વસ્ત ુજે જરૂરી છે તે ઓસ્ક્સજિ છે. આપિી આસપાસિી હવામા ંઓસ્ક્સજિ છે. તેથી 

આ ત્રિયે વસ્તઓુ જયારે એક સાથે આવે છે ત્યારે તે આગનુ ંકારિ બિે છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃનત-૧: અસ્નિ નત્રકોિ (Fire Traingle) 

જો વસ્તિેુ બાળવા માટે આપિે આગિે આ બધી વસ્તઓુ પરૂી પાિીએ, તો આપિ ેઆગ કેવી રીતે બઝુાવશુ?ં 

આપિે આ ત્રિમાથંી ફક્ત એક વસ્તિેુ દૂર કરીએ તો આગ બઝુાઈ જશે. 
 

આગ પ્રકારો  
ભારતીય માિક બ્યરુો IS:૧૫૬૮૩:૨૦૧૮ મજુબ, આગિા પાચં પ્રકારો છે, જેવા કે:  

 ‘એ’ પ્રકારની આગઃ લાકડુ,ં કાગળ, રબર, પ્લાન્દ્સ્ટક વગેરે જેવી કાબગનિક પ્રકારિી ઘિ જ્વલિશીલ 

વસ્તઓુથી લાગતી આગ.  
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 ‘બી’ પ્રકારની આગઃ કેરોસીિ, પેરોલ, પ્રયોગશાળા રસાયિો વગેરે જ્વલિશીલ પ્રવાહીથી લાગતી 

આગ  
 ‘સી’ પ્રકારની આગઃ એલપીજી વગેરે જેવા દબાિ હઠેળ પ્રવાહીકૃત વાયઓુ સરહત જ્વલિશીલ 

વાયઓુથી લગતી આગ.  
 ‘િી’ પ્રકારની આગઃ મેનિેનશયમ, એલ્યનુમનિયમ, જસત, સોરિયમ, પોટેનશયમ વગેરે જેવી જ્વલિશીલ 

ધાતઓુથી લાગતી આગ   
 ‘એફ’ પ્રકારની આગઃ રસોઈ તેલ અિે ચરબીથી લાગતી આગ. આ આગિી નવશેષતા એ છે કે આ 

પ્રવાહીનુ ં ઉત્કલિણબિંદુ ખબૂ ઊંચુ ં (૨૦૦ સે. કરતા વધ)ુ છે અિે જેમ જેમ ગરમ કરેલુ ં તેલ આ 

તાપમાિે પહોંચે છે, ત્યારે પાિીિો ઉપયોગ કરી શકાતો િથી કારિ કે તે વરાળમા ંરૂપાતંરરત થાય 

છે અિે બળતા તેલિા છાટંા ઉિ ેછે અિે આગ વધે છે. 

ઉપર જિાવેલ આગિા પ્રકારો સામે લિવા માટે જુદા જુદા પ્રકારિા અસ્નિશામકો (Fire Extinguishers) 

બિાવવામા ં આવ્યા છે. અસ્નિશામકિા ડ્રાય કેનમકલ ટાઈપ, ફોમ ટાઈપ,વોટર ટાઈપ CO2 (કાબગિ 

િાયોક્સાઇિ) ટાઈપ એમ ચાર સૌથી સામારય પ્રકારો છે. િીચેિી આકૃનત આગિા પ્રકાર અિે કયા અસ્નિશામક 

ઉપકરિિો ઉપયોગ કરવો તે નવશે મારહતી આપ ે છે. IS ૧૫૬૮૩ િી જરૂરરયાતોિે અનરુૂપ અસ્નિશામક 

ઉપકરિો ગોઠવવા જોઈએ. 

 

આકૃનત-૨:  અસ્નિ અિે યોનય અસ્નિશામકોિા પ્રકારો   
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અસ્નનશામકના ત્તસદ્ાિંોમા ંનીચેના ત્રણ ઘટકોમાથંી એકનો સમાવેશ થાય છે:  

૧. િીવ્ર અછિ (Starvation): તીવ્ર અછત ત્રિ રીતે મેળવાય છે: 

(૧) આગિી પાસે રહલેા સભંનવત એટલે કે બળતી ભઠ્ઠીમાથંી બળતિ કાઢી િાખવુ,ં જગંલિી આગમા ં

નવરૂદ્ધ રદશામા ંબળતિિે દૂર કરીિે, વગેરે 

(ર) જ્વલિશીલ વસ્તિુા જથ્થામાથંી આગિે દૂર કરીિે દાખલા તરીકે સળગતી ઘાસિી ગજંીથી અલગ 

ખેંચીિ,ે  

(૩) વધ ુસરળતાથી ઓલવી શકાય તે માટે સળગતી વસ્તિેુ િાિી અસ્નિમા ંફેરવીિે દૂર શકાય છે. 
  

  

 

 

 

૨. ઢાકંવુ ં(Smothering): આ રીતમા,ં આસપાસિા વાતાવરિિા ઓસ્ક્સજિિે દૂર રાખવામા ંઆવે છે, 

જેિાથી આગ ઓલવવામા ંઆવે છે. રેતી, કાપિાિા ગાભા અથવા ડ્રાય કેનમકલ અસ્નિશામકિો ઉપયોગ કરીિે 

હવા રોકીિે આગિ ેઓલવી શકાય છે. 
 

 

 

 

 

 

૩. ઠંિક (Cooling): સૌથી વધ ુઉપયોગમા ંલેવાત ુ ંઅસ્નિશામક માધ્યમ પાિી છે. પાિી, સળગતી વસ્તિેુ 

ઠંિી કરે છે, જે અસ્નિશામકનુ ંકામ કરે છે. જયારે તેિે અસ્નિશામક માધ્યમ તરીકે િાખવામા ંઆવે છે, ત્યારે, 

આગમાથંી ગરમી શોષી લઇિે (૧) પાિીનુ ંતાપમાિ વધશે, (૨) તેનુ ંબાષ્ટ્પીભવિ (ઉકળવા) થઈિે પાિી 

પોતે જ બદલાય છે. 
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વધમુા,ં ઉકળવાિી પ્રરિયા દરનમયાિ ઉત્પન્ન થતી વરાળિી હવા અવરોધિ જેવી અસર અસ્નિશામકમા ં

મહત્વિો ભાગ ભજવે છે. 

 

 

 

 

 

શૈક્ષણણક ઇમારિોમા ંઆગ લાગવા ના કારણો 
શૈક્ષણિક ઇમારતોમા ં (શાળાઓ/કોલેજો) નવનવધ વય જૂથોિા મોટી સખં્યામા ંબાળકો/નવદ્યાથીઓ ધરાવતી 

ઘિી અથવા એકાકી ઇમારતો િો શમાવેષ થાય છે, જેમા આગિા સૌથી સામારય રકસ્સાઓ િીચે મજુબ છે; 

 વગગખિંોમા ં ફનિિચર અિ ે પ્રયોગશાળાઓમા ં રસાયિો જેવી સરળતાથી આગ પકિી શકે એવી 

જ્વલિશીલ સામગ્રી હોય છે. 

 ઘિી શાળાઓમા ંરસોડુ ંહોય છે. આ રસોિામા ંએલપીજી નસણલરિરો જોખમી રીતે રાખેલા હોય છે.  

 ખામીયકુ્ત વીજળીકરિ અથવા તટેૂલા વાયરિે કારિે નવદ્યતુ શોટગ સરકિટ થઈ શકે છે. સામારય રીતે, 

આધનુિક બાધંકામોમા,ં રદવાલિી અંદર વાયરીંગ કરવામા ંઆવે છે અિે ઘિી વખત આગિા સાચા 

સ્ત્રોતિે શોધવા મશુ્કેલ બિી જાય છે. 

 દીવાસળી અથવા મીિબિીઓથી રમતા બાળકો અથવા કમગચારીિી બેદરકારીથી, નસગારેટ ફેંકવાથી. 
 

શૈક્ષણણક ઇમારિોને આગ અને જાનિાની થી કેવી રીિે સરુણક્ષિ કરવી? 
 શૈક્ષણિક ઇમારતોમા ંસમયાતંરે ફાયર ડ્રીલ હાથ ધરવી જોઈએ. ફાયર ડ્રીલ ઇમારતમા ંરહિેારાઓિે 

આગિી પરરસ્સ્થનતમા ંતેમિી ભનૂમકાઓ અિે જવાબદારીઓિે સમજવામા ંમદદ કરે છે. 

 આગિી પરરસ્સ્થનતમા ંઆગમાથંી બહાર િીકળવાિો મળૂ રસ્તો -Fire exit- બતાવે છે. આગમાથંી 

બહાર િીકળવાિા રસ્તાનુ ંનિયનમતપિે નિરીક્ષિ કરવુ ંજોઈએ. દાદરા, દરવાજા અિચિરૂપ િથી 

અિે યોનય રીતે કામ કરે છે તેિી ખાતરી કરવી જોઇએ. 
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 નવદ્યાથીઓ/કમગચારીઓ માટે આગ શમિ અભ્યાસિી નિયનમત તાલીમ આપવી જોઈએ. આગ શમિ 

અભ્યાસ દરનમયાિ આગિી ચેતવિીિી કેવી રીતે પ્રનતરિયા આપવી તે અંગે 

નવદ્યાથીઓ/કમગચારીઓિે તાલીમ આપવી જોઈએ. 

 આગિી કટોકટી દરનમયાિ અસ્નિશામક સાધિો સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ. અસ્નિશામક 

સાધિોિા સ્થાિિી જાિકારી હોવી 

જોઈએ અિે ઇમારતમા ં રહિેારાઓિે 

આગ સરુક્ષા સાધિો, નવશે જાિકારી 

હોવી જોઈએ. 

 કટોકટીમા ંલોકો ભગેા થવા માટેનુ ંસ્થાિ 

(Assembly Point) શૈક્ષણિક 

ઈમારતિી બહાર િક્કી કરવુ ં જોઈએ. 

ઈમારતમા ંરહતેા તમામ રહવેાસીઓિે ભગેા થવા માટેનુ ંસ્થાિ (Assembly Point) અિે ત્યા ંસધુી 

પહોંચવાિા માગગિી જાિકારી હોવી જોઈએ. 

 ફાયર ફાઈરટિંગ  નસસ્ટમ, ફાયર એલામગ નસસ્ટમ એ આગ ઓલવવાનુ ંઅિે રહિેારાઓિે ચેતવિી 

આપવાિા સાધિો છે. તેનુ ંનિયનમતપિ ેનિરીક્ષિ, જાળવિી અિે પરીક્ષિ કરવુ ંજોઈએ. 

 રસોઈ ફક્ત રસોિામા ંજ બિવાિી જોઈએ. અરય કોઈ સ્થાિિે રસોઈ નવસ્તાર તરીકે અનધકૃત કરવો 

જોઈએ િહીં. 

 શાળા/કોલેજોમા ંપ્રયોગશાળાિી જ્વલિશીલ સામગ્રી અિે પ્રેશર વેસલિો ઉપયોગ થાય છે. ત ે

સનુિનિત કરવુ ંજોઈએ કે પ્રયોગશાળાિા પ્રયોગો અથવા દબાિ વારહિીઓ ગમે તેમ છોિી દીધી 

િથી તેિી ખાતરી કરવી, અરયથા આગ લાગવાિી 

સભંાવિા છે. 

 પરરસરમા ંશૈક્ષણિક ઇમારતો/ છાત્રાલયોમા ંફાયર 

એલામગ નસસ્ટમ હમંેશા યોનય રીતે ચાલ ુહોવી જોઈએ. 

ફાયર એલામગ નસસ્ટમ કાયદા / ધોરિોમા ંિક્કી કરેલ 

જરૂરરયાતોિે અનરુૂપ હોવી જોઈએ.   

 શૈક્ષણિક સકુંલમા ં નિયનમત થિગ પાટી ઓરિટ 

કરાવવુ ં જોઈએ. આિાથી શાળા/કોલેજમા ંઅપિાવવામા ંઆવેલી હાલિી પ્રિાલીઓ/પ્રથાઓમા ં

સધુારાિા ક્ષેત્રોિે સમજવામા ંમદદ મળે છે. 
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 અસ્નિ શમિ, અસ્નિ સરુક્ષા અિે જીવિ સરુક્ષા પ્રિાલી ગોઠવતી વખતે લાગ ુપિતી કાયદાકીય 

જરૂરરયાતોિે પરૂી કરે તે સનુિનિત કરવુ ંજોઈએ. 

 જો જરૂરી હોય તો, સ્થાનિક આગ સિાવાળા પાસેથી ઈમારત માટે ફાયર સેફટી નસટીફીકેટ (FSC) 

મેળવવાિી ખાતરી કરવી. 
 

 

 

  

આગિે ગભંીરતાથી લો,  

ઝિપથી સલામત સ્થળ તરફ આગળ વધો.  

તમારી બહાર િીકળવાિી યોજિા (Evacuation Plan) જાિો. 

આગ નિવારિ પર ધ્યાિ આપો. 

આગ મારી શકે છે, નિન્દ્ષ્ટ્િય િ રહો. 
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પષૃ્ઠભતૂ્તમ: 

પસુ્સ્તકાિો ભાગ ‘બી’ િવેલપર/આરકિટેક/ઈજિેર/રિઝાઈિસગિે શકૈ્ષણિક ઈમારતિા બાધંકામ દરનમયાિ કયા 
પગલા ંલેવા જોઈએ તેિી મળૂભતૂ મારહતી પરૂી પાિ ેછે. શૈક્ષણિક ઈમારત ખાસ કરીિે બાળકો માટે આગ 
સલામતીિા અિોખા પિકારો રજૂ કરે છે, જે શાળાિા ઈમારતોિા બાધંકામ/રિઝાઈિિી શરૂઆતમા ં જ 
ધ્યાિમા ંલવેાિી જરૂર છે. શાળાિા પરરસરમા ંલેવા/ગોઠવવા જરૂરી હોય એવા આ ભાગિે ત્રિ પેટા ભાગોમા ં
એટલે કે અસ્નિ નિવારિ (Fire Prevention), જીવિ સલામતી (Life Safety) અિે અસ્નિ સરુક્ષા (Fire 

Protection)િા પગલામંા ંનવભાજજત કરવામા ંઆવ્યો છે. વધમુા,ં રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા (NBC), ૨૦૧૬, 
ગજુરાત અસ્નિ નિવારિ અિે જીવિ સરુક્ષા પગલા ંઅનધનિયમ, નિયમો અિે નવનિયમો, સામારય નવકાસ 
નિયતં્રિ નવનિયમો (GDCR) અિે નવનવધ ભારતીય માિક બ્યરુો (BIS) િી જરૂરરયાતો વાચંવી જરૂરી છે, 

કારિ કે આ પસુ્સ્તકા માત્ર આગ સલામતી જરૂરરયાતોિી ઝાખંી પરૂી પાિ ેછે. 

શૈક્ષણણક વ્યવસાયનુ ંવગીકરણ: 

રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા (NBC), ૨૦૧૬ મા ંશૈક્ષણિક વ્યવસાયિ ેજૂથ ‘બી’ તરીકે વગીકૃત કરવામા ંઆવ્યા છે. 
આ ઇમારતો એટલ ેકે શાળાઓ, કોલેજો અિે અરય તાલીમ સસં્થાઓિો ઉપયોગ ૨૦ કરતા વધ ુનવદ્યાથીઓ 
માટે જાિકારી, નશક્ષિ અથવા મિોરંજિ માટે થાય છે. 
પેટાત્તવભાગઃ1 (Subdivision) 

B1: પેટાનવભાગ B-1 ઉચ્ચ માધ્યનમક સ્તર સધુીિી શાળાઓ - આ પેટા નવભાગમા ં૨૦ કરતા વધ ુ
નવદ્યાથીઓ ઉપયોગ કરતા હોય એવા એક માત્ર સચંાલક હઠેળિા કોઈપિ ભવિ અથવા ઇમારતોિા 
જૂથિો સમાવેશ થાય છે.  
B2: અરય તમામ/તાલીમ સસં્થાઓ - આ પેટા નવભાગમા ં૧૦૦ કરતા વધ ુ નવદ્યાથીઓ ઉપયોગ 
કરતા હોય એવા એક માત્ર સચંાલક હઠેળિી કોઈપિ ભવિ અથવા ઇમારતોિા જૂથિો સમાવેશ 
થાય છે.  

જો શાળાઓમા ંછાત્રાલયિી સગવિ આપવામા ંઆવતી હોય, તો રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા (NBC), ૨૦૧૬ િા 
ભાગ -૪ મજુબ ભોગવટાિા ભાગિે A-૩2 (શયિગહૃ) તરીકે વગીકૃત કરવામા ંઆવે છે. 

એક કરતા ંવધ ુપ્રકારિા ભોગવટા ધરાવતી ઇમારતોમા ંજો તાલીમ સસં્થા હોય તો તે રકસ્સામા ફાયર સેન્દ્ટટ 
નસસ્ટમ સૌથી વધ ુપ્રનતબનંધત જોગવાઈ હઠેળ સચંાણલત હોવી જોઈએ. આમ છતા,ં લાઇફ સેન્દ્ટટિી જોગવાઈ 
વ્યસ્ક્તગત વ્યવસાય પર લાગ ુથવી જોઈએ. 
                                                           
1 શૈક્ષણિક વ્યવસાયનુ ંપેટાનવભાગ રહિેારાઓિી સખં્યા પર આધારરત છે. આ પેટાનવભાગ રાષ્ટ્રીય ઈમારત સરંહતા(NBC) 
૨૦૧૬ (ભાગ -૪ )  િી જરૂરરયાતો પર આધારરત છે. 

2 A-3 વગીકરિિો ઉપયોગ જયા ંનવદ્યાથીઓ/કમગચારીઓિે જમવાિી સનુવધા સાથે અથવા જમવાિી સનુવધા નવિા, સયંકુ્ત 
માણલક અિે એક માત્ર સચંાલક હઠેળ એક કક્ષમા ંઅથવા િજીકથી જોિાયેલા કક્ષોિી શે્રિીમા ંશયિકક્ષ હોય એવા 
છાત્રાલયો, શયિગહૃો વગેરે માટે થાય છે. 
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પ્રકરણ-૧: આગ ત્તનવારણના ં પગલા ં (Fire Prevention 

Measures)  
 
 

આગ લાગવાિા પ્રસગં ેશકૈ્ષણિક ઈમારતોિી સ્સ્થરતા, અખરંિતતા અિે માળખાકીય ભાર સહિ કરવાિી શસ્ક્ત 

વાજબી સમયગાળા માટે જળવાઈ રહ ેએવી રીતે તેિી રિઝાઈિ કરવી અિ ેબાધંવી જોઈએ. શકૈ્ષણિક ભવિિી 

રિઝાઇિ અિે તેિા બાધંકામમા ંવપરાતી સામગ્રી ભવિિે સપંિૂગ બળી જવા સામે પ્રનતરોધક બિાવવા અિે 

જાિ અિ ેનમલકત હાનિિે બળ આપે એવા આગ, ધમુાિો અથવા જ્વાળાિા ઝિપી ફેલાવાિે રોકવા માટે 

મહત્વિા પરરબળો છે. આગ નિવારિ પ્રિાલીઓ / પગલા ંપર વધ ુ નવગતો માટે રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, 

૨૦૧૬ િા (ભાગ -૪) િી કલમ ૩, કલમ ૬.૨ અિ ેજોિાિ-‘ઈ’, ભારતીય માિક બ્યરુો (BIS) ૧૪૪૩૫ િો 

સદંભગ લેવો જોઈએ. 
 

શૈક્ષણિક ઈમારતિા બાધંકામ માટે ણબિ-જ્વલિશીલ સામગ્રીિો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અિ ે દાદરાિી 

અંદરિી રદવાલો ઈંટ અથવા મજબતૂ કોંરિટ અથવા ૧૨૦ નમનિટિી અસ્નિ પ્રનતરોધક દર ધરાવતી કોઈપિ 

સામગ્રીિી હોવી જોઈએ રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ (ભાગ -૪) િી  કલમ ૩ અિે ગજુરાત અસ્નિ નિવારિ 

અિે જીવિ સરુક્ષા પગલા ંનવનિયમોિા કોષ્ટ્ટક -૧ મા ંનવગતવાર દશાગવ્યા મજુબ ભાર સહિ કરવાિી શસ્ક્ત 

(Load bearing members) અિે માળખાિ ેસ્સ્થર થવામા ંમદદ કરે તેવી રદવાલ (non-load bearing 

members) આગ પ્રનતરોધક દરથી બાધંવી જોઈએ. 
 

આગ પ્રત્તિરોધક ડદવાલો અને માળ (Fire Resistant Walls and Floors) 

બાધંકામિા ઘટકો (જેમ કે રદવાલ/માળ વગેરે) િો આગ દરનમયાિ પતિિો પ્રનતકાર કરવાિી, 

આગ/ધમુાિાિે અંદર આવતો રોકવા, ગરમીિા પ્રસરિિે રોકવાિી એક અથવા બીજી રીતે આગિી અસરો 

સામે ટકી રહવેાિી તેિી ક્ષમતાનુ ંપ્રમાિ છે. બાધંકામિા ઘટકોિા અસ્નિ પ્રનતકારિે નમનિટો અથવા કલાકોમા ં

એટલે કે ૧૨૦ નમનિટ અથવા ૧ કલાક વ્યાખ્યા કરવામા ંઆવી છે. બાધંકામિા ઘટકોિો અસ્નિ પ્રનતકારક 

ગિુધમગ જીવિ સલામતી અિે નમલકત સરુક્ષાિી જરૂરરયાતોિે પ્રભાનવત કરે છે. 
 

શૈક્ષણિક ઈમારતોમા,ં આગ પ્રનતરોધક રદવાલો અિ ેએક જનયાએથી બીજા જનયાએ આગ/ધમુાિો ફેલાતો 

અટકાવવા માટે માળિા ખલુ્લા ભાગોિે બધં કરી દેવા જોઈએ. ૧ થી ૩ પ્રકારિા બાધંકામો માટે, કોઈપિ 



 

16 | P a g e  

 

માળ પર અસ્નિ પ્રનતરોધક રદવાલિો દરવાજો અથવા ખલુ્લા ભાગિે મહિમ ૨.૭૫ મીટરિી 

ઊંચાઈ/પહોળાઈવાળો ભાગ ૫.૬ ચોરસ મીટર સધુી મયાગરદત હોવો જોઈએ. દરેક રદવાલિા ખલુ્લા ભાગિે 

અસ્નિ રેરટિંગ ૧૨૦ નમનિટથી વધ ુઅસ્નિ-પ્રનતરોધક દરવાજાથી સરુણક્ષત રાખવો જોઈએ. માળિા આવવા-

જવાિા આવા ખલુ્લા ભાગિી ઉપર અિે િીચે લબંાવેલી ઊભી આિશથી સરુણક્ષત હોવા જોઈએ, આવી આિશો 

૧૨૦ નમનિટથી વધ ુહોય તેવા અસ્નિ પ્રનતકાર ધરાવતા હોય અિે તેમાિંા તમામ નછિો આગ-પ્રનતરોધક 

જોિાિોથી સરુણક્ષત હોય. 
 

૪ પ્રકારિા  બાધંકામ માટે, અસ્નિથી અલગ કરતી દીવાલો (fire separating walls) અથવા માળિા 

પ્રવેશદ્વાર ૧૨૦ નમનિટિી અસ્નિ-પ્રનતરોધક રેટેિ એસેમ્બલીઓ ફીટ કરવી જોઇએ. 
 

શૈક્ષણિક ઈમારતોમા,ં કેબલ, વીજળીિા વાયરો વગેરેિા પસાર થવા માટે કરવામા ંઆવલે રદવાલો અથવા 

માળિા પ્રવેશદ્વારિે ૧૨૦ નમનિટિા અસ્નિ પ્રનતકાર રેરટિંગ સાથે વાહક િળીઓ/પાટિા (ducts / shafts) 

િા સ્વરૂપમા ંઆિશથી સરુણક્ષત રાખવુ ંજોઇએ. નવદ્યતુ કેબલ/િક્ટ અિે રદવાલો/સ્લેબ વચ્ચેિી જનયા ૧૨૦ 

નમનિટિા આગ પ્રનતરોધક રેરટિંગ સાથે આગ અટકાવ સામગ્રીથી ભરેલી હોવી જોઈએ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃનત ૩: આગ પ્રનતરોધક સામગ્રી  
શૈક્ષણિક ઈમારતોમા ં તમામ ઊભી ખલુ્લી જનયાઓ યોનય રીતે બધં/સરુણક્ષત હોવી જોઈએ. આિાથી 

રહવેાસીઓિે સરુણક્ષત રીતે બહાર િીકળવા માટે દરેક માળે ધમુાિો ફેલાતો અટકાવવા માટે આ જરૂરી હોવુ ં
જોઈએ.  
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વીજળીકરણ (Electrical Installation) 

શૈક્ષણિક ઇમારતોમા,ં આગ દરનમયાિ મહત્વિા વીજળી કેબલ ચાલ ુરહવેા જોઈએ. સરકિટિા ભાગરૂપ કેબલોિે 

નકુસાિ થવાિી સભંાવિાિે પયાગપ્ત મજબતૂ કેબલિો મયાગરદત ઉપયોગ કરવો જોઇએ, જયા ંકેબલ નકુસાિ 

માટે સવેંદિશીલ હોય એવા નવસ્તારોમા ંકેબલ રૂટિી સાવચેતીપવૂગક પસદંગી અિે/અથવા ભૌનતક સરુક્ષાિી 

જોગવાઈ હોવી જોઈએ. સામારય રીતે, કેબલિે ટેકારૂપ પદ્ધનતઓ ણબિ- જ્વલિશીલ હોવી જોઈએ અિ ેઆવી 

સરકિટિી અખરંિતતાિે સસ્તા કેબલથી હલકી કરવી જોઇએ િહીં. 

શૈક્ષણિક ઈમારતોમા ંઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતા કેબલ અિે વાયરો જ્વાળા પ્રનતરોધક ગિુધમગ ધરાવતા 

હોવા જોઈએ. વીજળીિા કેબલ/વાયરીંગ અલગ શાટટમા ંિાખવા જોઈએ. વીજળીિા કેબલો પાિીિી મખુ્ય 

લાઇિ, ગેસ પાઈપ, ટેણલફોિ લાઈિો, ઈરટરકોમ લાઈિો અથવા તેવી ઈમારતિી સનવિસ ધરાવતી શાટટમાથંી 

પસાર કરવી જોઈએ િહીં. શાટટિે દરેક માળે આગ અટકાવતી સામગ્રી સાથે ત ેમાળમા ંએટલી જ આગ 

પ્રનતરોધક રેરટિંગ ધરાવતી સામગ્રીથી સીલ કરવી જોઈએ. 
 

શાટટમાથંી પસાર થતા મધ્યમ અિે ઓછા વોલ્ટેજિા વાયરરિંગ, અિે ફોલ્સ સીણલિંગિી અંદર મેટલિી િળીમા ં

પસાર થવા જોઈએ. ફોલ્સ સીણલિંગિી ઉપર પ્રકાશ અથવા અરય સેવાઓ માટે કોઈપિ ૨૩૦ વોલ્ટ વાયરરિંગમા ં

૬૬૦ વોલ્ટ ગ્રેિનુ ંઆવરિ હોવુ ંજોઈએ. 
 

ઇલેક્રીક મીટર સીિીિી િીચે અથવા બહાર િીકળવાિા માગગમા ંિ હોવા જોઈએ. ઈલેન્દ્ક્રક મીટરિા રૂમમા ં

પરૂતા પ્રમાિમા ંહવાિી અવરજવર હોવી જોઈએ અિે સરળતાથી પહોંચી શકાય એવો હોવો જોઈએ. 
 

શૈક્ષણિક ઇમારતોમા ં કરવામા ં આવલે વીજળીકરિ Central Electricity Authority (Measures 

relating to Safety and Electric Supply) Amendment Regulations, ૨૦૧૫િા નિયમિ િબંર 

5A અિે ૩૦ િે અનરુૂપ હોવુ ંજોઈએ. 
 

આપિકાલીિ વીજળી (એટલે કે જયારે મખુ્ય નવદ્યતુ કામ કરતી િ હોય ત્યારે વીજળી પરુવઠો) િીચેિા 

સાધિો/પ્રિાલીિે આપવી જોઈએ: 

 ફાયર પપં 

 પ્રેશરાઈઝેશિ અિ ેસ્મોક વેરટીગ; તેિી આનષુણંગક પ્રિાલીઓ જેમ કે િમે્પસગ અિે એક્ટયએુટરિો 
સમાવેશ થાય છે. 

 ફાયરમેિ ણલટ્સ (બધી ણલટ્સ સરહત) 
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 બહાર િીકળવા સચૂકદશગક લાઇરટિંગ 

 ઇમરજરસી લાઇરટિંગ  
 ફાયર એલામગ નસસ્્મ  
 જાહરે સબંોધિ પ્રિાલી (Public Address System) (આપિકાલીિ વૉઇસ ઇવેક્યએુશિ અિે 

ઘોષિા સબંનંધત).  
 ચુબંકીય દરવાજા ખોલવાિા ઉપકરિો 
 ફાયર કમાિં સેરટર અિે સરુક્ષા રૂમમા ંલાઇરટિંગ 

 

ઉપરોક્ત પ્રિાલીઓ વીજળી પરુવઠો સામારય વીજળી અિે ઇમરજરસી પાવર દ્વારા બદલવાિી સનુવધા સાથે 

હોવો જોઈએ. ઉપરોક્ત પ્રિાલીઓિા પેિલ/રિન્દ્સ્રબ્યશુિ બોિગિે વીજળી પરુવઠો આગ પ્રફૂ આિશો (fire 

proof enclosures) અથવા સરકિટ ઇન્દ્રટણગ્રટી કેબલ દ્વારા અથવા િજીકિા ફાયર કમ્પાટગમેરટમા ંવૈકલ્લ્પક 

માગગ દ્વારા હોવો જોઈએ જેથી ઉપરોક્ત પ્રિાલીઓ અિ ેસાધિો માટે વીજળીિો પરુવઠો નવશ્વસિીય રહ.ે 
 

શૈક્ષણિક ઇમારતોમા ંસબસ્ટેશિિો ઉપયોગ સબસ્ટેશિિી કામગીરી માટે જરૂરી હોય તે નસવાયિી વસ્તિુા 

સગં્રહ અથવા અરય ઉપયોગી પ્રકારિી વસ્તિુા માટે કરવો જોઈએ િહીં. સબસ્ટેશિમા ં પરૂતી હવાિી 

અવરજવરિી ખાતરી કરવી જરૂરી છે. ગ્રાઉરિ લેવલ અથવા પ્રથમ ભોંયરામા ંરહલે MV (મધ્યમ વોલ્ટેજ) 

પેિલ રૂમ માટે સ્વતતં્ર AC/વેન્દ્રટલેશિ આપવુ ંઆવશ્યક છે. MV પેિલ રૂમિે ૧૨૦ નમનિટથી ઓછી િ હોય 

તેવા અસ્નિ પ્રનતકાર સાથે હોવુ ંઆવશ્યક છે.  
 

શૈક્ષણિક ઇમારતોમા,ં સબસ્ટેશિ / સ્વીચ સ્ટેશિ િજીકિી ઇમારતોથી ઓઈલ રફલ્િ સાધિો ઓછામા ંઓછા 

૭ મીટર દૂર હોવા જોઈએ. ૧૦ MVA ક્ષમતાથી વધિુા તમામ તેલ ભરેલા રારસફોમગસગિે હાઇ વેલોનસટી વોટર 

સ્પ્રે નસસ્ટમ અથવા િાઇરોજિ ઇરજેક્શિ નસસ્ટમથી સરુણક્ષત રાખવુ ંજોઇએ. શૈક્ષણિક ઇમારતોિી અંદર રહલે 

રારસફોમગર ડ્રાય ટાઈપનુ ંજ હોવુ ંજોઈએ. 
 

િીઝલ જિરેટર (DG) સેટ શૈક્ષણિક ઈમારતોિા ગ્રાઉરિ ટલોર/પ્રથમ ભોંયરામા ંગોઠવવા જોઈએ િહીં. િીઝલ 

જિરેટર સેટ જો અંદર ગોઠવેલ હોય તો યોનય વેન્દ્રટલશેિ અિે એક્ઝોસ્ટનુ ંઆયોજિ કરવુ ંજોઈએ. િીઝલ 

જિરેટર સેટ રૂમમા ં૧૨૦ નમનિટિી આગ પ્રનતકાર રેરટિંગ હોવી જોઈએ. જોખમી પેરોણલયમ ઉત્પાદિો માટે 

અસ્નિ સલામતી જરૂરરયાતો સબંનંધત નવગતવાર મારહતી માટે, પેરોણલયમ અનધનિયમ, ૧૯૩૪ અિે તે હઠેળ 

ઘિવામા ંઆવેલા નિયમોિો સદંભગ લઈ શકાય. 
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નવદ્યતુ શાટટ દ્વારા િાઉિ કંિક્ટર (ઇરસ્યલુેટેિ અથવા અિઇરસ્યલુેટેિ) િે રૂટીંગ કરીિે શૈક્ષણિક ઇમારતોનુ ં

વીજળી સરુક્ષા સનુિનિત કરવી જોઈએ. વધ ુનવગતો માટે, રાષ્ટ્રીય ભવિ નિયમાવલી (NBC), ૨૦૧૬ અિ ે

Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) 

Amendment Regulations, ૨૦૧૫િા ભાગ ૮ “Building Services, Section 2 Electrical and 

Allied Installation” જુઓ. 
 

બિાર નીકળવા વીજળી અને બિાર નીકળવાના પ્રિીકો (Escape Lighting and 

Exit Signage) 
 

શૈક્ષણિક ઇમારતોમા,ં બહાર િીકળવાિા રસ્તા અિે બહારિી જનયા (exit access, exits and exit 

discharge)િે યોનય રીતે ઓળખવી જોઈએ અિે સતત અજવાળં હોવુ ંજોઈએ. કટોકટી સમયિી વીજળી 

સ્વતતં્ર સ્ત્રોતમાથંી એટલે કે સામારય વીજળી પરુવઠા કરતા અરય સ્ત્રોતમાથંી આપવામા ંઆવેલી હોવી જોઈએ. 

બહાર િીકળવાિા માગગ પર ટલોર લેવલ પર આિી લ્યનુમિરસ ૧૦ લ્યમેુરસ / ચોરસ મીટર કરતા ઓછી 

હોવી જોઈએ િહીં. કોઈપિ એક લ્યનુમિેયર બધં થવાથી બીજા કોઈપિ નવસ્તારમા ંઅંધકાર ફેલાય એવી 

રીતે વીજળી ગોઠવવી જોઈએ િહીં. સામારય વીજળી પરુવઠો બધં થવાિા પાચં સેકરિિી અંદર ઇમરજરસી 

વીજળી ચાલ ુથવી જોઈએ. ઉપરાતં, ઇમરજરસી વીજળી િાિી જનયામા ંપિ સામારય વીજળી બધં થવાિા 

રકસ્સામા ં૯૦ નમનિટથી ઓછા સમયમા ંજરૂરી પ્રકાશ સ્તર જાળવવા સક્ષમ હોવી જોઈએ. સપંિૂગ સેવા ક્ષમતાિી 

ખાતરી કરવા માટે ઈમરજરસી વીજળી પ્રિાલી સારી રીતે જાળવવી જોઈએ અિે સમયાતંરે નિરીક્ષિ અિે 

પરીક્ષિ કરવુ ંજોઈએ. 
 

શૈક્ષણિક ઈમારતોમા,ં બહાર િીકળવાિી પરસાળ/માગગ બહાર િીકળવાિા સકેંત સાથે હોવુ ંજોઇએ. બહાર 

િીકળવાિો કોઈ છેિો જોવાનુ ંઅંતર ૩૦ મીટરથી વધ ુિ હોય એવી રીતે બહાર િીકળવાિા સચૂક પ્રતીકો 

હોવા જોઈએ. રદશા દશાગવત ુ ંસચૂક પ્રતીક રદશાિા તમામ વળાકંોમા ંહોવુ ંજોઈએ. વીજળી પરુવઠાિા વૈકલ્લ્પક 

સ્ત્રોત પર બહાર િીકળવાિા સચૂક પ્રતીકો પ્રકાનશત અિે સ્વતતં્ર નવદ્યતુ સરકિટ સાથે વાયરથી જોિાયેલા હોવા 

જોઈએ. ફનિિચર અથવા અરય ભારે સાધિોિે ખસેિવાિે કારિે તેમિે કોઈ યાનંત્રક નકુસાિ િ થાય એવી 

રીતે બહાર િીકળવાિા તમામ રસ્તા સચૂક પ્રતીકો ગોઠવેલા હોવા જોઈએ. વધમુા,ં િીચે ઉતરવાિા તમામ 

માળિી સખં્યા દશાગવતા માળ સચૂવતા બોિગ હોવા જોઈએ. બહાર િીકળવાિા ણચહ્નોિા માપ અિે રંગો 
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ભારતીય માિક બ્યરુો IS:૯૪૫૭, ભારતીય માિક બ્યરુો IS:૧૨૩૪૯, ભારતીય માિક બ્યરુો IS:૧૨૪૦૭ 

અનસુાર હોવા જોઈએ. બહાર િીકળવાિા ણચહ્નોિો રંગ લીલો હોવો જોઈએ. 
 

 

આકૃનત 4: બહાર િીકળવાિા સકેંતો 

એર કન્િીશનીંગ, વેન્ન્ટલેશન અને ધમુાિા ત્તનયતં્રણ (Air Conditioning, 

Ventilation and Smoke control) 

 

શૈક્ષણિક ઇમારતોમા,ં આગ લાગવાિા રકસ્સામા,ં િક્ટ ઇમારતમાથંી આગ, ધમુાિો અિે જ્વાળામા ંપરરવનતિત 

કરવામા ંમદદ કરે િહીં અિે બચવા અિે રહવેાિી જનયાઓિા સરુણક્ષત સાધિોિે જોખમમા ંમકેૂ િહીં એવી 

યાનંત્રક હવાઉજાસ પ્રિાલી રિઝાઇિ કરેલી હોય તેિી ખાતરી કરવી જોઇએ. કોઈપિ એક્ઝોસ્ટ પોઈરટ એવી 

રીતે મકૂવો જોઈએ કે જેથી કરીિે ઈમારતિે વધ ુજોખમમા ંિ િાખે, એટલે કે બહાર િીકળવાિા રસ્તા, 

જ્વલિશીલ મકાિ સામગ્રી અથવા છતિી સામગ્રી અિ ેમકાિમા ંપ્રવેશથી દૂર હોય. 
 

શૈક્ષણિક ઇમારતોમા,ં દરેક માળમા ં અલગ હવા સચંાલિ એકમ (AHU) હોવુ ં જોઈએ જેથી કરીિે એર 

કરિીશિીંગ િક્્સમાથંી આગ અિે ધમુાિો ફેલાવવાથી ઉદભવતા જોખમોિે ટાળી શકાય. હવાિી િક્ટ દરેક 

હવા સચંાલિ એકમથી (AHU) તેિા માળ સધુી અલગ હોવી જોઈએ અિે કોઈપિ રીતે અરય કોઈપિ 

માળિી િક્ટ એકબીજા સાથ ેજોિાયેલી હોવી જોઈએ િહીં. 
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શૈક્ષણિક ઈમારતોમા,ં શાટટ અથવા િક્ટ, જો ઘિા માળમા ંપ્રવેશી જાય તો, કિેન્દ્ક્ટિંગ િક્ટ વકગમા ંફાયર 

િમે્પર સાથને ુ ંચિતર હોવુ ંજોઈએ અથવા ટલોર િોનસિંગ પર ફાયર િમે્પર સાથે ફાયર રેટેિ િક્ટ વકગ હોવુ ં

જોઈએ. વૈકલ્લ્પક રીતે, ૧૨૦ નમનિટ આગ પ્રનતરોધક રેરટિંગવાળા રૂમમાથંી બહાર િીકળતી/પ્રવેશ કરતી 

કક્ટિી રદવાલો, દરવાજા અિે ફાયર િમે્પર ધરાવતા રૂમમા ં િક્ટ અિે સાધિો ગોઠવી શકાય છે. હવા 

નિયનંત્રત એકમિા એર રફલ્ટર ણબિ-જ્વલિશીલ સામગ્રીમાથંી બિલેા હોવા જોઈએ.  

શૈક્ષણિક ઈમારતોમા,ં મખુ્ય માળ નવસ્તારમા,ં પરસાળ વગેરેમા ંકામ આપતી હવાિા િક્ટ એલ્ક્ઝટ/એલ્ક્ઝટ 

પેસેજવે/એલ્ક્ઝટ એરક્લોઝરમાથંી પસાર થવી જોઈએ િહીં. જયા ંપિ િક્ટો આગ પ્રનતરોધક રદવાલો અથવા 

માળમાથંી પસાર થાય, ત્યા ંિક્ટિી આજુબાજુિો ખલુ્લો ભાગ કમ્પાટગમેરટિી આગ પ્રનતરોધક રેરટિંગ ધરાવતી 

સામગ્રી સાથ ેસીલ કરવો જોઈએ. િક્ટ પ્રિાલીિે ઇરસ્યલુેટ કરવા માટે વપરાતી સામગ્રી (અંદર કે બહાર) 

ણબિ-જ્વલિશીલ પ્રકારિી હોવી જોઈએ. આવી કોઈપિ ઇરસ્યલુેટીંગ સામગ્રી જ્વલિશીલ પ્રકૃનતિી િ હોવી 

જોઈએ.    

ફાયર અથવા ફાયર/સ્મોક િમે્પસગિે3 સપ્લાય એર િક્ટો, તાજી હવા અિે રીટિગ એર િક્્સ/ પેસેજમા ંઆપવી 

જોઈએ. િમે્પરિે એવી રીતે ગોઠવવવુ ંજોઈએ કે જેથી તમામ પેસીવ ફાયર પ્રોટેક્શિ સીણલિંગ સાથે ઓરિાિી 

સપંિૂગ અખરંિતતા પરૂી પાિ.ે જરૂર પિ ેત્યારે િમે્પરિી જાળવિી, પરીક્ષિ અિે બદલવા માટે સલુભ હોવુ ં

જોઈએ. િમે્પસગિા મેરયઅુલ ઓપરેશિ માટે પિ જોગવાઈ હોવી જોઈએ.  
 

કાચનુ ંજિિર (Glazing) 
 

શાળાઓમા,ં આગળિા ભાગ ેકાચિી પરવાિગી હોવી જોઈએ િહીં.  
 

આંિડરક સજાવટ (Surface Interior Finish) 
 

શૈક્ષણિક ઇમારતોમા ંઆંતરરક સજાવટ જ્વાળા ફેલાવવામા ંમખુ્ય પરરબળ છે. આંતરરક સજાવટિે ભવિિી 

રદવાલો અિ ેછતોિી આંતરરક સપાટીિે ઢાકંવાિા રૂપમા ંએવી સામગ્રી અથવા સામગ્રીિા સયંોજિિી બિલેી 

માિવામા ંઆવ ેછે.  

                                                           
3 એર રિન્દ્શ્રબ્યશુિ અથવા સ્મોક કંરોલ નસસ્્મ માટે િક્ટ અિે એર રારસફર ઓપિીંગમા ંગોઠવેલુ ંઉપકરિ ગરમી / 
ધમુાિાિી જાિ થયેથી આપમેળે બધં થવા માટે બિાવેલ છે.  
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શૈક્ષણિક ઇમારતોમા ં રદવાલો અિે છત પર જ્વલિશીલ સપાટીનુ ં સશુોભિિો ઉપયોગ રહવેાસીઓિી 

સલામતીિે અસર કરે છે. આવુ ંસશુોભિ આગિે ફેલાવે છે અિે આગિી તીવ્રતામા ંવધારો કરે છે. તે ઝેરી 

ધમૂાિો પિ ઉત્પન્ન કરે છે અિે નમલકતિે નકુસાિ પહોંચાિ ેછે. તે જરૂરી છે કે ભવિમા ંવપરાતી સામગ્રી 

એવી હોવી જોઈએ કે જે આગિા ફેલાવાિે મયાગરદત કરે અિે ઝેરી જ્વાળા/ધમુાિો ઉત્પન્ન િ કરે. 
 

શૈક્ષણિક ઇમારતોિો પ્રયોગશાળાઓ નસવાય વરાળશીલ જ્વલિશીલ પ્રવાહીિા સગં્રહ માટે ઉપયોગ થવો 

જોઈએ િહીં. વ્યાયામશાળા, ઇરિોર સ્ટેરિયમ અિે એવા ઉપયોગ માટે બિાવવામા ંઆવેલ ણબલ્િીંગિે લાકિા, 

નસિંથેરટક વગેરેિા ટલોર/ રિીંગ રેક રાખવાિી પરવાિગી છે. 
 

 

 

 

 

આપિે નિદોષ બાળકો/નવદ્યાથીઓિો આગિા કારિે 
જીવ ગમુાવવો સહિ િ કરવો જોઈએ 

જે મકાિ બાધંકામ સમયે આગ સલમતી અંગેિા 
સરળ પગલા ંલેવાથી અટકાવી શકાયુ ંહોત. 
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પ્રકરણ - ૨: જીવન સલામિીના પગલા ં(Life Safety 

Measures)  
આગિી પરરસ્સ્થનત દરનમયાિ મકાિમા ંરહિેારાઓિે સરુણક્ષત રાખવા માટે જીવિ સલામતીિા પગલા ંલઇ 

શકાય એવા ઘટકોિા બિેલા હોય છે. મકાિમા ંજીવિ સરુક્ષા પ્રિાલીઓ (Life Safety Systems) બિાવે 

તેવા ઘિા ઘટકો છે. સકંણલત અિે સપંિૂગ રીતે કાયગરત જીવિ સલામતી પ્રિાલી રાખવાથી શૈક્ષણિક 

ઇમારતોમા ંસરુક્ષામા ંસધુારો કરી શકાય છે. જીવિ સરુક્ષાિે ઇમારતોિા બાધંકામ, સલામતી અિે અસ્નિ અિ ે

તેિે લગતા જોખમોિી અસરોિે ઓછી કરતી વ્યવસ્થાિા પાસાઓંિે આધારે ઇમારતોમા ંરહિેારાઓિે સરુણક્ષત 

રાખવા માટેિી વ્યહૂરચિા/પદ્ધનતઓ તરીકે ઓળખાવી શકાય. 
 

શૈક્ષણિક વ્યવસાયમા ંજીવિ સલામતીિા પગલામંા ંમખુ્યત્વે બહાર િીકળવાિી જરૂરરયાતો, કમ્પાટગમેરટેશિ, 

સ્મોક કંરોલ સીસ્ટમ, ગેસ સપ્લાય સીસ્ટમ, ફાયર રિટેકશિ અિ ેઅલામગ સીસ્ટમ, ફાયર ડ્રીલ, ફાયર ઓિગરિો 

સમાવેશ થાય છે. લાઈફ સફેટી સીસ્ટમિી વધ ુનવગતો માટે રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા (NBC), ૨૦૧૬ (ભાગ-

૪), ભારતીય માિક બ્યરુો IS:૧૪૪૩૫, ગજુરાત અસ્નિ નિવારિ અિે જીવિ સરુક્ષા પગલા ંનવનિયમોિા 

ભાગ ૪ અિ ે૬.૨,  પરરનશષ્ટ્ટ ‘ઇ’ વાચંવાિી સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે. 

બિાર નીકળવા જરૂરી માધ્યમો: Means of Egress Requirements  

શૈક્ષણિક મકાિમા ંબહાર િીકળવાિા માધ્યમમા ંએક્ઝીટ 

એક્સેસ, એક્ઝીટ અિે એક્ઝીટ રિસ્ચાર્જિો સમાવેશ થાય 

છે. આ ઘટકો મકાિિા પરરસરમા ંરહિેારાઓિે સલામત 

સ્થળાતંર કરવા માટે મખુ્ય ભનૂમકા ભજવે છે. ત્રિેય ઘટકો 

એટલે કે એક્ઝીટ એક્સેસ, એક્ઝીટ અિે એક્ઝીટ રિસ્ચાર્જ 

માગગ સીધો મેદાિ તરફ દોરી જાય તેમ અવરોધ મકુ્ત 

અિે ચાલ ુ સ્સ્થનતમા ં જાળવવા જોઈએ. આ અંગે વધ ુ

મારહતી માટે રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ (ભાગ-૪) મા ં

નવનશષ્ટ્ટ ઘટકો અિે મહત્વપિૂગ લક્ષિોિી નવગતો જોઈએ. 

        

        આકૃનત ૫: એક્ઝીટ એક્સેસ, એક્ઝીટ અિ ે

  એક્ઝીટ રિસ્ચાર્જ માગગ  



 

24 | P a g e  

 

એક્ઝીટ એક્સેસિે, બહાર િીકળવા તરફ દોરી જતા િીકળવાિા માધ્યમોિા ભાગ તરીકે વ્યાખ્યા કરવામા ં

આવી છે. બહાર િીકળવુ ંએ દરવાજા, દાદર વગેરે જેવા ઘટકો છે જે બહાર પ્રવેશ અિે ખલુ્લી  જનયા અથવા 

જાહરે માગગિી વચ્ચ ેછે. બહાર િીકળવાિી જનયાઓ આગ પ્રનતરોધક રેટેિ બાધંકામ દ્વારા સરુણક્ષત કરવામા ં

આવે છે જેથી બહાર િીકળવાિો સરુણક્ષત રસ્તો મળે. બહાર િીકળવાિા ઘટકોમા ં બહાર િીકળવાિા 

દરવાજાિો રસ્તો, બહાર િીકળવાિી પરસાળ, દાદરા, બાહ્ય િીકળવાિા ઢાળ વગેરેિો સમાવેશ થાય છે. 

એક્ઝીટ રિસ્ચાર્જ એ બહાર િીકળવાિા અિે જાહરે માગગિા અંત વચ્ચ ેબહાર િીકળવાિા માધ્યમિા ઘટક 

તરીકે વ્યાખ્યાયીત કરવામા ંઆવે છે.  
 

કટોકટી દરનમયાિ નવદ્યાથીઓ/નશક્ષકોિી મકુ્ત અવરજવરિે મદદ કરવા માટે દરેક એક્ઝીટ, એક્ઝીટ પેસેજ 

વે અિ ેએક્ઝીટ રિસ્ચાર્જ અવરોધ મકુ્ત જાળવવી જોઈએ. 
 

ખલુ્લી જનયામાથંી બહાર િીકળવા માટેિા અિે તમામ બહાર િીકળવાિા રસ્તા ઓછામા ંઓછા ૨.૪ મીટરિી 

ક્લીયર સીલીંગ હાઈટ ધરાવતા હોવા જોઈએ. જો કે, બહાર િીકળવાિા દરવાજાિી ઊંચાઈ ઓછામા ંઓછી 

૨.૦ મીટર હોવી જોઈએ. 

  

આકૃનત -૬: એક્ઝીટ હાઈટ 

શૈક્ષણિક ઇમારતોમા,ં બહાર િીકળવાિા માગગિા માધ્યમોિી ક્ષમતા ખલુ્લી જનયામા ંપહોંચવા સધુી પર બહાર 

િીકળવાિા માગગિે સાકંિો કરવાિી જરૂર િથી. જયા ંપિ 300 નમલીમીટરથી વધ ુઊંચાઈમા ંફેરફારિી કલ્પિા 

કરવામા ંઆવી છે, ત્યા ંકઠેરા સાથેિા ઢાળ આપવા જોઇએ. ઢાળિી લાદી રફનિશિે અિીિે આવેલી સવુાળી 

સામગ્રીથી જુદી હોવી જોઈએ. અસ્નિ સરુક્ષા પાઈપ દબાિ માટે િક્ટ અિે જીવિ સલામતી પ્રિાલીઓ જેવા 

પ્રવેશિ ેમાત્ર પયાગપ્ત પેનસવ ફાયર પ્રોટેક્શિ સાથે જ બહાર િીકળવા દેવા જોઈએ. 
 

બહાર િીકળવા માટે ચાલવાિી સપાટી સાથે િીચેિી જરૂરરયાતો હોવી જોઇએ. 
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૧. સમતળ અિ ેલપસી િા શકાય તેવી સપાટી. 

૨. જો ઢાળ (સ્લોપ) આપવામા ંઆવે તો ઢાળ ૧:૨૦ િા પ્રમાિથી વધ ુિ હોવો જોઈએ,  

૩. બહાર િીકળવાિી રદશામા ંલબંરૂપ ઢાળ ૧:૪૮ િા પ્રમાિથી વધ ુિ હોવો જોઈએ 
 

 

આકૃનત 7: રેમ્પ સ્લોપ 

શૈક્ષણિક ઈમારતોમા,ં બહાર િીકળવાિા માગો (escape route) અિ ેબહાર િીકળવા (Exit)િી સખં્યા, 

રૂમ અથવા માળમા ંરહિેારા લોકોિા ભારિ4 (Occupant Load) એટલે કે લોકોિી સખં્યા અિે િજીકિા 

બહાર િીકળવાિા રસ્તા સધુી ચાલવાિા અંતરિી મયાગદાઓ પર નિભગર રહશેે જે રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા 

(NBC), ૨૦૧૬ (ભાગ -૪) મા ંજિાવ્યા મજુબ હોવા જોઇએ.  
 

શૈક્ષણિક ઇમારતો માટે એક કરતા ંવધ ુદાદરાિી જરૂર હોય, તે સનુિનિત કરવુ ંજરૂરી હોય તો દરેક માળિા 

દરેક ભાગમા ંએક કરતા ંવધ ુદાદર મળી રહ ેતે જરૂરી છે. આિાથી જયાથંી બહાર િીકળવુ ંશક્ય િ હોય એવા 

રસ્તાિા છેિાથી નવસ્તારોિ ેઅટકાવી શકાતા િથી જો કે પ્રથમ સીિી વાપરી િ શકાય તેવી સ્સ્થનતમા ંવૈકલ્લ્પક 

સીિી સલુભ હોવી જોઇએ. જો કે બધં પરસાળ (dead end) ઇચ્છિીય િથી, તેમ છતા ંબધં માગગ (dead 

end)નુ ંમહિમ અંતર ૬ મીટરથી વધ ુિ હોવુ ંજોઈએ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃનત -૮: િિે એરિ 

                                                           
4 કોઈપિ સમયેભવિ અથવા જનયા પર રહી શકે તેવા લોકોિી કુલ સખં્યા. 
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િજીકિા બહારિા રસ્તા સધુી ચાલવાનુ ંઅંતર (travel distance) રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ (ભાગ -

૪) િી જરૂરરયાતો સધુી મયાગરદત હોવુ ંજોઈએ. ચાલવાિા અંતરિે મયાગરદત કરવાિા ફાયદા છે જેવા કે – 

 મયાગરદત ચાલવાિો સમય; ધમુાિાિા ગભંીર પ્રભાવ નવિા સલામતી સધુી પહોંચી શકાય છે; 

 મયાગરદત કદ અિે આિશિી જરટલતા; 
 ટૂંકા અંતરમા ં પયાગપ્ત વૈકલ્લ્પક ભાગવાિી ક્ષમતાિી જોગવાઈ. બહાર જવાિો માગગ દેખાવાિી 

સભંાવિા વધી જાય છે, અિે આગ દરનમયાિ તે દેખાતો રહ ેછે; 

 અદૃશ્ય રીતે આગ લાગ ેઅથવા જાિ/ચેતવિી પહલેા ંમોટી થાય તેવી શક્યતા ઓછી રહ ેછે; અિ ે

 માિસ અિે બહાર િીકળવાિા માગગ વચ્ચ ેઆગ લાગવાિી સભંાવિા ઓછી. 
 

ઇમારતિી અંદરિા કોઈપિ છેિોથી અંનતમ દરવાજા સધુી મહિમ ચાલવાનુ ંઅંતર (travel distance) 

રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ (ભાગ -૪) મા ંજિાવેલ મયાગદાઓથી વધ ુિ હોવુ ંજોઈએ. જો ચાલવાિી 

અંતર (travel distance) મયાગદા વધી ગઈ હોય, તો વધ ુએક બહાર િીકળવાિી જોગવાઈ કરવી જોઈએ. 
 

 મહિમ ચાલવાનુ ંઅંતર (Max. travel distance) 

પ્રકાર ૧ / પ્રકાર ૨ પ્રકાર ૩ / ૪પ્રકાર  

શૈક્ષણિક વ્યવસાય ૩૦ ૨૨ .૫  

 

આકૃનત -૯: Travel Distance Calculation 

નોંધઃ 
 સ્પ્રીરકલિગ ણબલ્િીંગ માટે, ચાલવાનુ ંઅંતર (travel distance)ઉલ્લખેેલ મલૂ્યિા ૫૦ ટકા સધુી વધારી 

શકાય છે.  
 કાર પારકિંગમા ંપ્રથમ ભોંયતણળયાિા માળ િીચે ભોંયરાિા રકસ્સામા ંઢાળિ ે(Ramp) િીકળવાિા માગગ 

તરીકે ગિવા જોઈએ િહીં.  
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રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ (ભાગ -૪) મા ંજિાવેલ ઓક્યપુરંટ લોિ (occupant load)િા ઘટકિો 

શૈક્ષણિક સનુવધામા ંમાળ / રૂમિા ઓક્યપુરંટ લોિ પર પહોંચવા માટેિા આધાર તરીકે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 

જયારે રૂમ અથવા માળિો ઉપયોગ કરવાિી સભંાવિા ધરાવતા રહવેાસીઓિી સખં્યાિી ખબર િ હોય, ત્યારે 

રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ મજુબ યોનય માળ નવસ્તાર અિે ઓક્યપુરંટ લોિિા પરરબળોિા આધારે 

ક્ષમતાિી ગિતરી કરવી જોઈએ. 
 

રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ (ભાગ -૪) િા કોષ્ટ્ટક ૩ થી મળેલા માિસોિી સખં્યા (occupant load) એ 

રૂમ અથવા માળિા સામારય સ્તરિા રહઠેાિ દરનમયાિ વ્યસ્ક્તઓિી સખં્યા છે. જો માિસોિી સખં્યા વધી 

જવાિી ધારિા હોય, તો બહાર િીકળવાિી (Exit) રિઝાઇિમા ંવધારાિા ઓક્યપુરંટ લોિ ફેકટરિે ધ્યાિમા ં

લેવો જોઈએ. 

 

બહાર િીકળવાિો માગગ અિે તેિી પહોળાઈ તેિો ઉપયોગ કરવા માટે જરૂરી વ્યસ્ક્તઓિી સખં્યા પર આધારરત 

છે. રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ જિાવે છે કે શૈક્ષણિક વ્યવસાય માટે દાદરાિી લઘિુમ પહોળાઈ ૧.૫ 

મીટર હોવી જોઈએ. 
 

તમામ બહાર િીકળવાિો માગગિી એકંદર પહોળાઈ મહિમ સખં્યામા ંલોકો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે જરૂરી 

કરતા ંઓછી િ હોવી જોઈએ. જયા ંમહિમ સખં્યામા ંલોકો બહાર િીકળવાિો માગગિો ઉપયોગ કરી શકે અિે 

બહાર િીકળી શકે તેિી જાિ િ હોય, તો રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ (ભાગ -૪) મા ંજિાવેલ મહિમ 

ઓક્યપુરંટ લોિ ફેકટરિા આધારે યોનય ક્ષમતાિી ગિતરી કરવી જોઈએ. 
 

 

ઉદાિરણઃ  

રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ (ભાગ -૪) મજુબ, શૈક્ષણિક રૂમ માટે ઓક્યપુરંટ લોિ ફેકટર ૪ ચોરસ મીટર 

/વ્યસ્ક્ત છે. ધારો કે રૂમિો નવસ્તાર ૧૦૦ ચો.મી. છે.  

રૂમનુ ંઓક્યપુરંટ લોિ ૧૦૦/૪ = ૨૫ વ્યસ્ક્તઓ હશે. તેથી બહાર િીકળવાિી જરૂરરયાતો ૨૫ વ્યસ્ક્તઓ 

પર આધારરત હશે.  

જો એવી ધારિા હોય કે રૂમમા ંરહિેારાઓિી સખં્યા ૨૫ િે બદલે ૪૦ છે, તો બહાર િીકળવાિી જરૂરરયાતો 

૪૦ વ્યસ્ક્તઓ પર આધારરત હશે, જિાવેલ રયિૂતમ આવશ્યકતાઓિે આધીિ.  
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બિાર નીકળવાના ઘટકો (Exit components) 
દરવાજા (Doorways)  

શૈક્ષણિક ઇમારતોમા ંબહાર િીકળવાિા દરવાજા બધં સીિી અથવા પરસાળ બહાર િીકળવા તરફ ખલુ્લા 

હોવા જોઈએ અિે ત ેહમંેશા બહાર િીકળવાિી રદશા હોવા જોઈએ.  
 

આકૃનત ૧૦: એસ્ક્સટ ઓપિીંગ  

શૈક્ષણિક ઇમારતોમા,ં દરવાજાનુ ંમાપ ર મીટર (ઊંચાઈ) X ૧ મીટર (પહોળાઈ) હોવુ ંજોઈએ. 
  
ઇમારત અથવા તેિા ભાગોિી પ્રવેશિે મયાગરદત કરવા માટે શૈક્ષણિક ભવિિી રિઝાઇિમા ંલીધેલા ંપગલા ં

આગ સલામતીિી જોગવાઈઓિે પ્રનતકળૂ અસર કરતા હોવા જોઇએ િહીં. ભવિમા ંઓટોમેરટક સ્સ્પ્રિંકલર 

સીસ્ટમ અથવા ફાયર િીટેકશિ સીસ્ટમ જે આપમેળે ચાલ ુથઇ જવી જોઇએ. પાવરિી કોઈપિ ઘટ એક્સસે 

ઉદાિરણઃ 

બહાર િીકળવાિા માગગિી પહોળાઈિી ગિતરી દાદરાિી ક્ષમતાિા પરરબળો એટલે કે ૧૦ 

નમલીમીટર/વ્યસ્ક્ત અિ ે સ્તરિા ઘટકો/ઢાળ માટે એટલે કે ૬.૫ નમલીમીટર/વ્યસ્ક્તિા આધારે કરવી 

જોઈએ.  

ઉદાહરિ ૧૦૦૦ નમલીમીટરિી ચોખ્ખી પહોળાઈવાળા બહાર જવાિો માગગ ૧૦૦૦/૬.૫ લોકો માટે બહાર 

િીકળવાિી ક્ષમતા હોવી જોઈએ જે ૧૫૪ વ્યસ્ક્તઓ છે.  
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કંરોલ સીસ્ટમિે ખોલવી જોઇએ. મેરયઅુલ રીલીઝ ઉપકરિ એક્સેસ કંરોલ િોરવઝે પાસ ે“પશુ ટુ એક્ઝીટ” 

સકેંત સાથે આવવુ ંજોઈએ.  
 

શૈક્ષણિક ઇમારતોમા,ં ૪૫ થી વધ ુ નવદ્યાથીઓિી ક્ષમતા ધરાવતા દરેક રૂમમા ંઓછામા ંઓછા બ ેદરવાજા 

હોવા જોઇએ. બહાર િીકળવાિા બધા દરવાજાઓ પેનિક બારથી ખોલી શકે એવા હોવા જોઈએ નસવાય કે 

વગગખિંિા દરવાજા પરસાળ તરફ દોરી જતા હોય, એવા વગગખિંોમાથંી સીધા બહાર તરફ જતા દરવાજા 

આવા જ પ્રકારિા તાળાવાળા હોઈ શકે. બાળ મરંદર તથા વગગ ૧ િા નવદ્યાથીઓ માટેિા ઓરિાઓ ગ્રાઉંિ 

લેવલે (ground level) હોવા જોઈએ. 
 

બિાર નીકળવાના માધ્યમો પરસાળ અને જવાનો રતિો (Corridor and Passageways of 

Means of Egress)  
 

શૈક્ષણિક વ્યવસાય માટે, પરસાળિી પહોળાઈ તેમાથંી બહાર િીકળતા દરવાજાિી એકંદર પહોળાઈ કરતા ં

વધારે હોવી જોઈએ. 
 

જયા ંપિ બહાર િીકળવાિો ભાગ હોય એવી એક જ પરસાળ હોય, ત્યા ંરૂમિા દરવાજા અંદરિી તરફ ખલૂવા 

જોઈએ. 
 

 

આકૃનત ૧૧: પરસાળ તરફ ખલુતા દરવાજા ઓપનિિંગ 
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દાદરો (Staircase)  

શૈક્ષણિક ઇમારતોમા,ં ભાગવાિા દરેક દાદરા એક માળેથી બીજા માળે જતા પગનથયા ંઅિે ણબિ-જ્વલિશીલ 

સામગ્રીથી બિલેા હોવા જોઈએ. તમામ શકૈ્ષણિક ઈમારતોમા ંઓછામા ંઓછા બ ેદાદરા હોવા જોઈએ. 
 

દાદરાિો ઉપયોગ કરતી વખતે સલામતીિી જરૂરરયાતો પરૂી કરવા માટે, દાદરાિી રિઝાઇિમા ંપરરમાિીય 

અવરોધો (Dimensional constraints) રાખવામા ંઆવે છે. દરેક પગનથયાિી ઊંચાઇ ૧૫૦ નમલીમીટરથી 

વધ ુિ હોવી જોઈએ, અિે પગ મકૂવાિી જનયા ૩૦૦ નમલીમીટર જોઈએ અિે દાદરા દીઠ વધ ુમા વધ ુ૧૨ 

પગનથયાિી હોવા જોઈએ. 
 

 

આકૃનત ૧૨:પગનથયાિી ઉપરિી બાજુ અિે દાદરાિી પગ મકૂવાિી જનયા 

શૈક્ષણિક ભવિિી અંદરિો દાદરો (Internal staircases)5 ઓછામા ંઓછી ૧૨૦ નમનિટિી અસ્નિ પ્રનતરોધક 

રેરટિંગવાળી આગ પ્રનતરોધક સામગ્રીથી બિેલી હોવી જોઈએ.  

અંદરિો દાદરો ણલટટિી િજીક હોવો જોઈએ િહીં. ણલટટ દાદરાિી તરફ ખલુવી િ જોઈએ. કોઈ નવદ્યતુ શાટટ/ 

એસી િક્્સ / ગેસ પાઇપલાઇિો દાદરામાથંી પસાર થવી જોઈએ િહીં. તમામ કુદરતી રીતે હવાઉજાસવાળા 

બહાર િીકળવાિા દાદરામા ંઆગ પ્રનતરોધક દરવાજાિી જરૂર િથી. જો કે અરય તમામ દાદરા અિે દાદરામા ં

                                                           
5ભવિિી પરરસરિો અંદર એક દાદરો છે અિેભવિિી અંદર તરફ લઈ જાય છે. 
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ચોખ્ખી હવા િાખીિે દાદરાિા બધં દરવાજામા ંઆવતા ધમુાિાિે રોકવા માટે આગ પ્રનતરોધક દરવાજા6 

જરૂરી છે. 

અંદરિા દાદરાિી લઘિુમ પહોળાઈ ૧.૫ મીટર હોવી જોઈએ. કઠેિો (Handrail) ૯૦ નમલીમીટરથી વધ ુ

બહાર િ હોવો જોઈએ. માળ સચૂક બોિગ અંદરિા દાદરામા ંચોંટાિવા જોઈએ, જેનુ ં લઘિુમ માપ ૩૦૦ 

નમલીમીટર X ૨૦૦ નમલીમીટર હોવુ ંજોઈએ.  
 

 

 

 

 

 

આકૃનત 13: દાદર સચૂક બોિગ (Riser and Tread of Staircase) 

બહારિા તમામ દાદરા7 જમીિ સાથે જોિાયલેા હોવા જોઈએ.  

બહારિો દાદરો (exit staircases) ણબિ-જ્વલિશીલ સામગ્રીથી બિેલો હોવો જોઈએ અિ ે દાદરાિો 

ઉપયોગ કરી શકાય તેવી સ્સ્થનતમા ંરાખવા જોઈએ. બહારિો દાદરો કોઈપિ પરરસ્સ્થનતમા ંબધં/અવરોનધત 

િ હોવો જોઈએ. 

બહારિા દાદરાિી ભાગવાિી જનયા ૧૫૦૦ નમલીમીટરથી ઓછી પહોળી િ હોવી જોઈએ. 
 

                                                           
6 આગ પ્રનતરોધક રેરટિંગ ધરાવતો દરવાજો આગ અિે ધમુાિાિા ફેલાવાિે ભવિિા એક ભાગથી બીજા ભાગમા ંજતો 
રોકવા માટે વપરાય છે. 
7ભવિિા બહારિા ભાગમા ંજતો દાદરો છે અિે તે સીધો જ ખલુ્લામા ંજાય છે. 
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આકૃનત ૧૪: બહારિો દાદરો (External Staircase) 

 

ઢાળ (Ramps) 

 

રેમ્પ એ શાળાિી ઇમારતોિી અંદર/બહારિી ઢાળવાળી સપાટી છે જે ઊંચા સ્તર સધુી પહોંચવામા ંમદદ કરે 

છે. આ ખાસ કરીિે નવકલાગંો માટે બિાવવામા ંઆવે છે. 
 

શૈક્ષણિક ઇમારતોમા,ં ચાલવાિી રદશામા ંરેમ્પિી પહોળાઈ ઘટવી જોઈએ િહીં અિે ઢાળ ૧૨:૧ ઈંચ કરતા 

વધ ુહોવો જોઈએ િહીં. રેમ્પિી સપાટી લપસી િ જવાય તેવી હોવી જોઈએ અિ ેપાિી ઓછ ંભરાય તેવો 

હોવો જોઈએ. રેમ્પિી બિેં બાજુએ કઠેરા આપવા જોઈએ. રેમ્પ અંગે વધ ુમાગગદશગિ માટે રાષ્ટ્રીય ભવિ  

સરંહતા, ૨૦૧૬ િા ભાગ ૩“Development Control Rules and General Building Requirements” 

િો સદંભગ લેવો. 
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તમોક કંટ્રોલ ત્તસત્મ (Smoke Control Systems) 
 

શૈક્ષણિક ઇમારતોમા ંસ્મોક કંરોલ ઇમારતોમા ંરહિેારાઓિા જીવિિી સલામતીિી ખાતરી કરવામા ંખબૂ જ 

મહત્વિી ભનૂમકા ભજવે છે. ધમુાિાિા નિયતં્રિિો હતે ુભવિિા રહવેાસીઓિે ભવિ અથવા ભવિ બહાર 

સરુણક્ષત નવસ્તારમા ંભાગી જવા માટે પરૂતો સમય આપવા માટે બધં જનયામા ંધમુાિો ઘટાિવાિો છે. સ્મોક 

કંરોલ સીસ્ટમ અસ્નિ પ્રભાનવત નવસ્તારમા ંધમુાિો વધવાિી માત્રાિે ઘટાિવા માટે પિ રિઝાઇિ કરવામા ં

આવી છે જેવી કે જોખમી નવસ્તારમાથંી આવતા ધમુાિાિા સ્તરિી ઊંચાઈ નવદ્યાથીઓિી અવરજવરિ ેઅવરોધ ે

િહીં. 

શૈક્ષણિક ભવિમા,ં ધમુાિાિે નિયતં્રિ કરવા બહારિા વાતાવરિ કરતા ંવધ ુદબાિિા માધ્યમ દ્વારા હાસંલ 

કરી શકાય છે. ખાસ કરીિે ઊંચી ઇમારતોમા ં ધમુાિાિા પ્રવેશથી બહાર િીકળવાિા રક્ષિ માટે દબાિ 

અપિાવવામા ંઆવ ેછે. દબાિમા ંહવાિે દાદરા, પરસાળ વગેરેમા ંદાખલ કરવામા ંઆવે છે, જેથી ભવિિ ે

અિીિે આવેલા ભાગોમા ંદબાિ કરતા ંસહજે ઉપર દબાિ વધે. 

દબાિ પ્રિાલી (pressurization system)િે આગ ચેતવિી પેિલ (fire alarm panel) દ્વારા શરૂ 

કરવામા ંઆવે છે. એકવાર ફાયર એલામગ પેિલિ ેરિટેક્શિ નસસ્્મમાથંી સકેંત અથવા કોઈપિ પરરસરમા ં

લાગેલી આગ અંગે માિવીય સકેંત મળે તો નવદ્યાથીઓ સ્થળાતંર કરી શકે તેિી ખાતરી કરવા દબાિ પ્રિાલી 

ચાલ ુકરવામા ંઆવે છે. ખલુ્લી બારીઓ સાથે કુદરતી રીતે હવાઉજાસવાળા પરસાળ માટે દબાિ પ્રિાલીિી 

જરૂર િથી. 

શૈક્ષણિક ઈમારતોમા,ં ધમુાિાિા નિયતં્રિ માટેિી બીજી પદ્ધનત એ છે કે ધમુાિો બહાર િીકળવાિા માગગ, 

એરરયા વગેરેિા એક સ્તરમા ંએકઠો થતો હોવાથી તેિે બહાર કાઢવો. ધમુાિા નિયતં્રિિી આ પદ્ધનતમા,ં 

ધમુાિાિા નિકાલિી માત્રા માટેિી રિઝાઇિ ઉત્પન્ન થતા ધમુાિાિી માત્રા જેટલી હોવી જોઈએ. હવા લેવાિી 

િક્ટ ધમુાિાિા બહાર િીકળવાિી િક્ટથી પાચં મીટર દૂર હોવી જોઈએ. ધમુાિા નિકાલ પ્રિાલી 

આગ/ધમુાિાથી પ્રભાનવત જનયામા ંઓછામા ંઓછા ૧૨ એર ચેંજીજ/કલાક જથ્થાિા માપિી ખાતરી કરવી 

જોઈએ.  

સ્મોક રિટેક્શિ નસસ્ટમ નવશે વધ ુમાગગદશગિ માટે રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ િા ભાગ ૮ “ભવિ સેવા, 

એર કરિીશિીંગ, હીરટિંગ અિે નમકેનિકલ વેન્દ્રટલશેિ” િો સદંભગ લેવો. 
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આકૃનત ૧૫: Staircase Pressurization System 

 

 

આકૃનત ૧૬: સ્મોક એકઝોસ્ટ નસસ્ટમ (Smoke Exhaust System) 
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કંપાટથ મેન્ટેશન (Compartmentation): 

શૈક્ષણિક ભવિોમા,ં કંપાટગમેરટશિ એ આગ સલામતી રૂપરેખાિી એક મહત્વિો ઘટક છે જેિો હતે ુ મોટી 

જનયાઓિે િાિા અિે સભંાળી શકાય તેવા નવભાગમા ંનવભાજીત કરવાિો છે. ફાયર કંપાટગમેરટશિિો ઉપયોગ 

આગિી ઘટિામા ંશાળાિા નવદ્યાથીઓિે માટે બચવાિા સલામત, સરુણક્ષત માધ્યમો બિાવવા માટે થાય છે. 

સામારય રીતે, આ ફાયર કંપાટગમેરટશિ આગ-પ્રનતરોધક બાધંકામ સામગ્રીથી બિેલા નવભાગોિી રદવાલો અિ ે

નવભાગોિા માળથી એકબીજાથી અલગ પિ ેછે જે ચોક્કસ સમયગાળા માટે આગ અિે ધમુાિાિા ફેલાવાિે 

રોકવા તરીકે કામ કરે છે. 

બધા માળિા દરેક નવભાગનુ ંક્ષેત્રફળ ૭૫૦ ચો.મી. જેટલુ ંહોવુ ંજોઈએ. કંપાટગમેરટશિ ૧૨૦ નમનિટિી આગ 

રેરટિંગિી આગ અવરોધ રદવાલથી મળવુ ંજોઈએ. 
 

 
 

આકૃનત ૧૭: કંપાટગમેરટેશિ (Fire Compartment in Building) 

ગેસ પરુવઠો (Gas Supply)  
શાળાઓમા,ં રસોિામા ં કુદરતી ગેસ/એલપીજી પરુવઠા માટે ગેસ પાઈપલાઈિ ગોઠવવામા ંઆવે છે. ગેસ 

પાઈપલાઈિ હમંેશા ભવિ પરરસરમા ં અલગ શાટટમાથંી પસાર થવી જોઈએ. ગેસ પાઇપલાઇિ શાટટ 

બહારિી રદવાલો પર અિે દાદરાથી દૂર પસાર થવી જોઈએ. પાઇપલાઇિિી લબંાઈ શક્ય તેટલી ઓછી 

હોવી જોઈએ. ગેસ પરુવઠાિા જોિાિિે બધં કરવા માટેિા ઇમરજરસી વાલ્વ સલુભ જનયાએ હોવો જોઈએ. 

શાળાિા પરરસરમા ંજયા ંપિ ઘિા પ્રકારિા ગેસ નસણલરિર ગોઠવેલા હોય, ત્યા ંતે પયાગપ્ત રીતે હવાઉજાસવાળં 

હોવુ ંજોઈએ. એલપીજીવાળા રસોિા ભોંયરામા ંહોવા જોઈએ િહીં. 
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ગેસ પાઇપલાઇિ ગોઠવવા નવશે વધ ુમાગગદશગિ માટે રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ િા ભાગ ૯ “પ્લલ્મ્બિંગ 

સેવાઓ, ભાગ ૪ ગેસ પરુવઠો” િો સદંભગ લેવો. 

આગની ભાળ અને ચેિવણી પ્રણાલી (Fire Detection and Alarm System) 
મકાિમા ંફાયર િીટેકશિ અિે અલામગ સીસ્ટમિો હતે ુમકાિિા રહવેાસીઓિે આગિી પરરસ્સ્થનત અંગ ેવહલેી 

ચેતવિી અિે સચૂિા આપવાિો છે. ફાયર િીટેકશિ અિે અલામગ સીસ્ટમમા ંસ્મોક િીટેકટર, હીટ િીટેકટર, 

મેરયઅુલ અલામગ કોલ પોઈર્સ, નવઝયઅુલ અિે ઓિીબલ વોનિિગ સીસ્ટમ, ફાયર અલામગ પેિલ્સ વગેરે િો 

સમાવેશ થાય છે. 

મકાિમા ંફાયર િીટેકશિ અિે અલામગ સીસ્ટમ, આગિા દરવાજાિે પકિી રાખવા, નવજયઅુલ અિે ઓરિબલ 

વોનિિંગ સીસ્ટમ વગેરેિે ફાયર િીટેકશિ અિે અલામગ સીસ્ટમ તથા આગ ફાયર અલામગ પેિલ સાથે પ્રોગ્રામ 

કરેલ હોવી જોઈએ. ફાયર િીટેકશિ અિે અલામગ સીસ્ટમિા તમામ ઘટકો જાળવવા જોઈએ અિ ે સારી 

કાયગકારી સ્સ્થનતમા ંહોવાિી ખાતરી કરવી જોઈએ. 

ઓટોમેરટક ફાયર અલામગ સીસ્ટમવાળી ઇમારતોમા,ં િીચેિાનુ ંનિરીક્ષિ કરવુ ંઆવશ્યક છે: 
 ટાકંીઓમા ંપાિીનુ ંસ્તર 

 સબંનંધત ઝોિમા ંઆવલેા હાયડ્રરટ અિે સ્પ્રીરક્લારનુ ંપ્રશેર 

 પપંિી "ચાલ/ુબધં" સ્સ્થનત 

 જયા ંપિ નિરીક્ષિ સ્વીચ આપવામા ંઆવી હોય તેવા બધા છૂટાછવાયા વાલ્વ,  

સ્મોક કંરોલ સીસ્ટમ નવશે વધ ુમાગગદશગિ માટે રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ િા અિે ભારતીય માિક બ્યરુો 
૨૧૮૯ િા ભાગ ૧૨ “એસેટ એરિ ફેનસણલટી મેિેજમેરટ” િો સદંભગ લેવો. 

 

 

 આકૃનત ૧૮: સ્મોક િીટેકટર (Smoke Detector)         આકૃનત ૧૯: મેરયઅુલ કોલ પોઈરટ 

(Manual Call Point)  
 



 

37 | P a g e  

 

આગ સલામિી અત્તધકારી, ફાયર ડ્રીલ અને ફાયર ઓિથર (Fire Safety Executive, Fire 

Drills and Fire Orders) 
 

મોટા શૈક્ષણિક સકુંલોમા,ં ૩ વષગથી વધ ુઅનભુવ ધરાવતા લાયક આગ સલામતી અનધકારીિી નિમણ ૂકં કરવી 

જોઇએ. આગ સલામતી અનધકારી િીચેિા કાયો માટે જવાબદાર હોવા જોઈએ:  

 શાળામા ંઅસ્નિશામક સાધિોિે સારી સ્સ્થનતમા ંજાળવવા. 
 આગ આદેશો અિે આગ સચંાલિ યોજિા તૈયાર કરવી અિે પ્રચાર કરવો. 
 મકાિિા કમગચારી/નવદ્યાથીઓિે અસ્નિશામક સાધિોિા ઉપયોગિી તાલીમ આપવી અિે તેમિે આગ 

કટોકટી સ્થળાતંર કરાવવાિી યોજિા નવશ ેમારહતગાર રાખવા. 
 ફાયર ણિગેિ સાથે સપંકગ રાખવો. 
 અસ્નિ સાવધાિીિા તમામ પગલાનં ુ ંહમેંશા અવલોકિ કરવાિી ખાતરી કરવી. 

 

આગ અિે અરય કટોકટીિી સ્સ્થનતમા ંઆગ સામે લિવાિી અિે મકાિિે ખાલી કરાવવાિી જરૂરરયાતોિે પરૂી 

કરવા માટે ફાયર ઓિગર/ ફાયર િોરટસ તૈયાર કરવી જોઈએ. મકાિિા વસાહતીઓિે આગિી કટોકટી 

દરનમયાિ તેમિ ેકરવાિી કાયગવાહીથી સપંિૂગ રીતે વાકેફ કરવા જોઈએ અિે મહત્વિા સ્થાિોએ આગિી 

સચૂિાઓ આપવી અિે નિયનમત તાલીમ આપવી જોઈએ. ઊંચી ઇમારતો તરીકે મારયતા ધરાવતી શૈક્ષણિક 

ઇમારતો માટે ફાયર ડ્રીલ અિે ખાલી કરાવવાિી કાયગવાહી માટેિી માગગદનશિકા માટે રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, 

૨૦૧૬ (ભાગ ૪) િા જોિાિ ‘િી’ િો સદંભગ લેવો. 
 

 

 

આગિા જોખમિે કારિે મતૃ્ય ુઅિે અપગંતાિો દર ણચિંતાજિક છે. 

ચાલો સગંરઠત થઈએ અિે અસ્નિ સલામતીિા ધોરિોનુ ંપાલિ 

કરવાિો સકંલ્પ કરીએ અિે આપિા સમાજિે બતાવીએ કે આપિે 

કાળજી રાખીએ છીએ. 
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પ્રકરણ ૩: અસ્નન સલામિીના પગલા ં(Fire Protection Measures)  
શૈક્ષણિક ઇમારતોમા ંઆગિી કટોકટીિી સ્સ્થનતમા ંસલામત રહવેા માટે ઇમારતિા રહવેાસીઓ માટે યોનય 

ફાયર પ્રોટેક્શિ સીસ્ટમ8 હોવી જોઇએ. શૈક્ષણિક ઇમારતોમા ંમાળિી ઊંચાઈ અિે સખં્યાિા આધારે, રાષ્ટ્રીય 

ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ (ભાગ ૪) મા ંજરૂરી આગ સલમાતી પગલાિંી નવગતો આપી છે.  

આગ સલામતી પ્રિાલી નવશે વધ ુનવગતો માટે, રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ (ભાગ ૪) મા ં નવભાગ ૫, 

રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ (ભાગ ૪) િા જોિાિ ‘ઇ’, ભારતીય માિક બ્યરુો IS:૧૪૪૩૫, ભારતીય માિક 

બ્યરુો IS:૧૫૩૨૫, ગજુરાત અસ્નિ નિવારિ અિે જીવિ સરુક્ષા પગલા ંનવનિયમો વાચંવાિી સલાહ આપવામા ં

આવે છે. 

શૈક્ષણિક ઇમારતો માટે અસ્નિ સલામતી માટે ધ્યાિમા ંલેવા િીચેિાિો સમાવેશ કરી શકાય: 
 

અસ્નનશામકો (Fire Extinguisher) 
અસ્નિશામક એ આગ સામ ેસરંક્ષિિી પ્રથમ લાઇિ છે. સમગ્ર શૈક્ષણિક સકુંલમા ંઅસ્નિશામક ઉપકરિો 

લગાવવા જોઈએ. અસ્નિશામક ઉપકરિોિે અનકુળૂ ઊંચાઈએ ગોઠવવા જોઈએ. અસ્નિશામક ઉપકરિો આગ 

લાગવાિા સભંનવત સકંટ નવસ્તારમા ંયોનય અસ્નિશામક એટલે કે નવદ્યતુ ઉપકરિિી િજીક CO2 પ્રકારિા 

અસ્નિશામક અિ ે પ્રયોગશાળામા ં DCP પ્રકારનુ ં અસ્નિશામક ઉપકરિ ગોઠવવુ ં જોઈએ. અસ્નિશામકિી 

પસદંગી, ગોઠવિ અિ ેજાળવિી નવશ ેવધ ુનવગતો માટે ભારતીય માિક બ્યરુો IS:૧૫૬૮૩ િો સદંભગ લેવો 

જોઈએ. 

 

આકૃનત ૨૦: અસ્નિશામકો (Fire Extinguishers) 

                                                           
8 ફાયર પ્રોટેક્શિ સીસ્ટમ આગ લાગે ત્યારે કાયગમા ંઆવે છે આ .સીસ્ટમમા ંઆગિી અસરોિે નિયનંત્રત કરવા માટેિા 
પગલાઓંિો સમાવેશ થાય છે. 
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ફતટ એિ િોસ રીલ (First Aid Hose Reel)  
મકાિિા સકુંલમા ંફસ્ટ એિ હોસ રીલ િાઉિ કમર /વટે રાઈજર સાથ ેગોઠવેલ 

હોવી જોઈએ. એિ હોસ હોઝ રીલ્સ એ પ્રારંણભક તબક્કાિી આગ માટે સલામતીિી 

પ્રથમ લાઇિ છે. જેમા િળી રીલિો લઘિુમ વ્યાસ ૧૯ મીમી કરતા ઓછો હોવો 

જોઈએ િહીં.  
  

 

 આકૃનત ૨૧: ફસ્ટ એિ હોસ રીલ  
     (First Aid Hose Reel) 

વેટ રાઇઝર (Wet Risers) 
૧૦૦ નમલીમીટરથી ઓછા િ હોય તેવા વ્યાસવાળી ઉભી ફાયર વોટર લાઈિ અિે દરેક ટલોર/લેરિીંગ પર 

ફાયર હાઈડ્રરટ વાલ્વ દ્વારા ણબલ્િીંગમા ંફાયર ફાઈટીંગિી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. વેટ રાઈઝરિે કાયમી ધોરિ ે

પાિીથી ભરવામા ંઆવે છે. વેટ રાઈઝરિે ફાયર વોટર પપંથી ભરવામા ંઆવે છે. હાઇડ્રરેટ પોઈરટ માટે 

ઉપલબ્ધ દબાિ ૩.૫ થી ૭ bar વચ્ચ ેહોવુ ંજોઈએ. ફાયર હોસિે આગિી જનયાએ પાિીિો પરુવઠો પરૂો 

પાિવા માટે હાઇડ્રરેટ લેન્દ્રિિંગ વાલ્વ સાથે જોિવુ ંજોઈએ. પ્રનશણક્ષત કમગચારીઓએ વેટ રાઈઝર સાથ ેજોિાયેલ 

ફાયર હોસથી ચલાવવી જોઈએ. 

 

આકૃનત ૨૨: વેટ રાઇઝર (Wet Risers)  આકૃનત ૨3: િાઉિ કમર (Downcomer) 
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િાઉિ કમર (Downcomer): 
ટેરેસ પપં, ગેટ વાલ્વ અિે િોિ-રીટિગ વાલ્વ દ્વારા છતિી ટાકંી સાથે જોિાયેલ િાઉિ કમર પાઇપ દ્વારા 

મકાિિી અંદર અસ્નિશામકિી વ્યવસ્થા અિે દરેક માળ/ઉતરવાિી જનયાએ લેન્દ્રિિંગ વાલ્વ સાથે અંદરિા  

ઓછામા ંઓછા ૧૦૦ નમલીમીટરથી વ્યાસ ધરાવતી હોવી જોઇએ જે હમંેશા પાિીથી ભરેલી હોવી જોઈએ. તેિે 

છત પરથી આગ સેવા સાધિોથી પાિી ખેંચીિે ભરવા માટે અિે અંદર રહલેી હવાિે બહાર કાઢવા માટે 

ભોંયતણળય ેઇિલેટ જોિાિ સાથે પિ જોિલે હોય છે. હાઇડ્રરેટ પોઈરટ પાસ ેઉપલબ્ધ દબાિ ૩.૫ થી ૭ bar 

વચ્ચે હોવુ ંજોઈએ. ફાયર હોસિે આગિી જનયાએ પાિીિો પરુવઠો પરૂો પાિવા માટે હાઇડ્રરેટ લેન્દ્રિિંગ વાલ્વ 

સાથે જોિવુ ંજોઈએ. પ્રનશણક્ષત કમગચારીઓએ વેટ રાઇઝર સાથે જોિી ફાયર હોસ ચલાવવી જોઈએ. 
 

યાિથ િાઈડ્રન્ટ (Yard Hydrant) 

ઇમારતિી બહારિા પરરસરમા ંફાયર હાઇડ્રરેટનુ ંિેટવકગ ઇરસ્ટોલ કરવામા ંઆવે છે. તેિે ફાયર વોટર પપં 

દ્વારા ભરવામા ંઆવ ેછે. યાિગ હાઈડ્રરટમા ંપાિીનુ ંદબાિ ૭ bar થી વધ ુહોવુ ંજોઈએ િહીં. આગિી જનયાએ 

પાિીિો પરુવઠો પરૂો પાિવા માટે હાઇડ્રરેટ લેન્દ્રિિંગ વાલ્વ સાથે ફાયર હોસિે જોિવુ ં જોઈએ. પ્રનશણક્ષત 

કમગચારીઓએ યાિગ હાઈડ્રરટ સાથે જોિાયેલ ફાયર હોસિે ચલાવવી જોઈએ. 
 

 

આકૃનત ૨૪: યાિગ હાઈડ્રરટ 

ઓટોમેડટક સ્તપ્રિંકલર સીતટમ (Automatic Sprinkler System ) 

ફાયર સ્સ્પ્રિંકલર સીસ્ટમ એ અસ્નિ સલામતીિો સૌથી મહત્વિો ભાગ છે. યોનય રીતે રિઝાઇિ કરાયેલ અિ ે

કાયાગત્મક ફાયર સ્સ્પ્રિંકલર સીસ્ટમ ઇમારતિા જુદા જુદા ભાગોમા ંફેલાતી આગિે અટકાવી શકે છે, જીવિિી 

સલામતીિે સનુિનિત કરવામા ંમદદ કરે છે અિે નમલકતિે ઓછ ંનકુસાિ કરે છે. સબસ્ટેશિ અિે િીઝલ 
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જિરેટર સેટ નવસ્તાર નસવાયિા તમામ નવસ્તારોમા ંઓટોમેરટક ફાયર સ્સ્પ્રિંકલર સીસ્ટમ જોઈએ. સ્સ્પ્રિંકલર 

સીસ્ટમમા ંદબાિ ૧૨ bar થી વધ ુહોવુ ંજોઈએ િહીં. સ્સ્પ્રિંકલર સીસ્ટમ િી ટલો સ્વીચોિે ફાયર અલામગ 

પેિલથી નિયનંત્રત કરવુ ંજોઇએ. સ્સ્પ્રિંકલરન ુપાિી ણલટટ અિે ઇલેન્દ્ક્રકલ રૂમમા ંિ જાય તેિી ખાતરી કરવા 

માટે જોગવાઈ હોવી જોઈએ. ફાયર પપં રૂમમા ંસ્સ્પ્રિંકલર સીસ્ટમ કંરોલ વાલ્વ ગોઠવવો જોઇએ. 
 

 

આકૃનત ૨૫:ઓટોમેરટક  સ્સ્પ્રિંકલર સીસ્ટમ (Automatic Sprinkler System) 
 

માનવ સચંાણલિ ઈલે્ટ્રોત્તનક આગ ચેિવણી પ્રણાલીઃ Manual Operated Electronic Fire 

Alarm System (MOEFA): 

 

શૈક્ષણિક ઈમારતોમા ંગોઠવેલ MOEFA નસસ્ટમમા ંમેરયઅુલ કોલ પોઈર્સ, ટોક બેક સીસ્ટમ અિે પબ્બ્લક 

એડ્રસે સીસ્ટમિો સમાવેશ થાય છે. MEOFA પ્રિાલીિો હતે ુનવદ્યાથીઓિે ચતેવિી આપવાિો છે. 
 

ઓટોમેડટક િીટેકશન એન્િ અલામથ સીતટમ (Automatic Detection and Alarm 

system) 

આ પ્રિાલીમા ંશૈક્ષણિક ઈમારતોમા ંઆગ, ગરમી, ધમુાિો આપમેળે શોધી કાઢવા માટેિા ઘટકોિો સમાવેશ 

થાય છે. ઓટોમેરટક િીટેકશિ એરિ અલામગ સીસ્ટમ ચોવીસ કલાક ચાલ ુહોવી જોઈએ. તે ફાયર િીટેકશિ 

અિ ેવોનિિગ સીસ્ટમ યોનય રીતે રિઝાઇિ કરેલ, ગોઠવિી અિે જાળવિી થવી જરૂરી છે. અલામગ સીસ્ટમ 

સમગ્ર ઇમારતમા ંધોરિસરિી હોવી જોઈએ.  
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ભગૂભથ સ્તથિ ફાયર વોટર ટેંક (Underground Static Fire Water Storage Tank) 
ફાયર વોટર ટેંકમા અસ્નિશામક હતે ુમાટે પાિી ભરવુ ંજોઈએ. ફાયર વોટર ટેંક પરેૂપરૂી ભરેલી હોવી જોઈએ 

અિે ચોવીસ કલાકિા ધોરિે તેિી જાળવિી કરવી જોઈએ. સફાઈ અિે જાળવિીિી સનુવધા માટે એક સરખા 

માપિી એક બીજા સાથે જોિાયેલ બે અથવા વધ ુભાગોમા ંપાિી ભરવુ ં જોઈએ. ફાયર એલ્રજિિે પાિી 

સરળતાથી સલુભ હોવ ુજોઈએ. ભગૂગભ ફાયર વોટર ટેંકન ુજોિાિ અસ્નિશામક પાિી ખેંચવાિા સ્તરથી ૭ 

મીટરથી વધ ુઊંડુ હોવુ ંજોઈએ િહીં. પાિીિી ટાકંીિે આવરી લેતો સ્લબે ૪૫ ટિ (અથવા લાગ ુપિ ેતે) 

વાહિોિો ભાર સહિ કરવા જેટલો મજબતૂ હોવો જોઈએ. પાિીિા સગં્રહિે ફાયર ણિગેિ કલેક્ટીંગ હિે અિે 

ફાયર ણિગેિ ટેંક ભરવા જોિાિ આપવુ ંજોઈએ.  
 

સબંતં્તધિ ટાવરોની છિ પરની ટાકંી (Terrace Tank over respective towers) 
મકાિ પર રહલેી છતિી ટાકંીમા ંઅસ્નિશમિ માટે પાિી ભરી શકાય છે. અસ્નિશામક પાિીિી ટાકંીઓ પરેૂપરૂી 

ભરેલી હોવી જોઈએ અિે ચોવીસ કલાકિા ધોરિે જાળવિી કરવી જોઈએ. સફાઈ અિે જાળવિીિી સનુવધા 

માટે એક સરખા માપિી એક બીજા સાથે જોિાયેલ બ ેઅથવા વધ ુભાગોમા ંપાિી ભરવુ ંજોઈએ. 
 

ફાયર વોટર પપં (Fire Water Pumps)  

જમીિ પર ફાયર વોટર પપં ગ્રાઉરિ ફલોર પર ગોઠવવો વધ ુસારંુ છે. ફાયર વોટર પપં રૂમ ગ્રાઉરિ લેવલથી 

સલુભ હોવુ ંજોઈએ. ફાયર વોટર પપં ભોંયરામા ંગોઠવવો જોઈએ િહીં. ફાયર વોટર પપં હમેંશા ચાલ ુસ્સ્થનતમા ં

જાળવવા જોઈએ. ફાયર વોટર પપં ઓરિીિે ચારેબાજુ અસ્નિશમિ રદવાલથી અલગ રાખવી જોઈએ અિે 

દરવાજાિે અસ્નિશમિ દરવાજાથી (૧૨૦ નમનિટ) રેરટિંગ દ્વારા સરુણક્ષત રાખવા જોઈએ. પપંિી ઓરિી સારી 

રીતે હવા ઉજાસવાળી હોવી જોઈએ અિે તેમા ંપાિી ભરાય િહીં તેિી કાળજી લેવી જોઈએ. ફાયર વોટર પપં 

રૂમમા ંિેગેટીવ સક્શિિી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ િહીં અિે સબમનસિબલ પપંિો ઉપયોગ કરવો જોઈએ િહીં. 

ફાયર વોટર પપંિો રૂમ તમામ પપં અિે સહાયક વસ્તઓુિે રાખવા માટે પરૂતા પ્રમાિમા ંમોટો હોવો જોઈએ. 

િીઝલ એલ્રજિિો એક્ઝોસ્ટ અવાહક પદાથગિા આવરિ સાથે હોવો જોઈએ અિે જમીિિા સ્તરે સરુણક્ષત સ્થાિ 

પર હોવો જોઈએ. 
 

િાઈ વેલોત્તસટી વોટર તપે્ર સીતટમ (High Velocity Water Spray System) 
ઓટોમેરટક હાઈ વેલોનસટી વોટર સ્પ્રે સીસ્ટમ ભારતીય માિક બ્યરુો IS:૧૫૩૨૫ િી જરૂરરયાતોિે અનરુૂપ 

રારસફોમગસગ પર ગોઠવવી જોઈએ.  
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રાષ્ટ્રીય ભવિ સરંહતા, ૨૦૧૬ (ભાગ ૪) કોષ્ટ્ટક ૭ પર આધારરત, શૈક્ષણિક ભોગવટાિી ઇમારતો માટે િીચેિી  આગ સરુક્ષાને લગિી આવશ્યકિાઓ 

ધ્યાિમા ંલેવી જોઈએ: 

િમ 
શૈક્ષણિક ઇમારતિી                           
ક્ષમતા )િોંધ-૫ )  

ગોઠવિીિો પ્રકાર 
પાિી પરુવઠો 
(ણલટરમા)ં 

પપંિી ક્ષમતા 
(ણલટર /નમનિટ ) 

અસ્નિ 
શામક 

ફસ્ટ એિ 
હોસ રીલ 

વેટ 
રાઈઝર

  

િાઉિ 
કમર 

યાિગ 
હાઈડ્રરટ 

ઓટોમેરટક 
સ્સ્પ્રિંકલર સીસ્ટમ  

મેરયઅુલી ઓપરેટેિ 
ઇલેન્દ્ક્રક ફાયર 
અલામગ  સીસ્ટમ  

)િોંધ-૧(  

ઓટોમેરટક 
િીટેકશિ 
સીસ્ટમ 

)િોંધ-ર (  

અરિર 
ગ્રાઉરિ 

સ્ટોરેજ ટેંક 

ટેરેસ ટેંક 
ઓવર 

રરસ્પેકટીવ 
ટાવર 

અરિર ગ્રાઉરિ 
સ્ટોરેઝ ટેંક િજીક 
પપં )રીમોટેસ્ટ 

પોઈરટ્ એ નમનિમમ 
૩ .૫  bar પે્રશર ( 

૩ .૫  bar 
િા મીિીમમ 
પે્રશર સાથે 

ટેરેસ ટેંક પર 
પપં   

૧ જમીિ ઉપરાતં એક અથવા 
વધ ુમાળ સાથે ૧૫ મીટર 
કરતા ંઓછી ઊંચાઈ   

R R NR NR NR R (િોંધ-૩) NR NR NR ૧૦૦૦0 
(૫૦૦૦) 

(િોંધ-  ૪ ) 

NR ૪૫૦ 
(૪૫૦) 

(િોંધ-  ૪ ) 
ર ૧૫ મીટર અિે તેથી વધ ુપરંત ુ

૨૪ મીટરથી વધ ુઊંચાઈ િહીં  
R R NR R NR R (િોંધ-૩) R NR NR ૨૫૦૦૦ NR ૯૦૦ 

૩ 24 મીટરથી વધ ુપરંત ુ30 
મીટરથી વધ ુઊંચાઈ િહીં  

R R R NR R R (િોંધ-૩) R NR ૫0000 (૫૦૦૦) 
(િોંધ-  ૪ ) 

િોંધ NR 

R   = જરૂરી 
NR = જરૂરી િથી 

નોંધોઃ  
૧. MOEFA મા ં૧૫ મીટર અિે તેિાથી ઊંચી ઇમારતો માટે ટોક બેક સીસ્ટમ અિે પબ્બ્લક અડે્રસ સીસ્ટમિો પિ સમાવેશ કરવો જોઇએ. 
૨. કાર પારકિંગ નવસ્તારમા ંઓટોમેરટક િીટેકશિ અિે અલામગ સીસ્ટમિી જરૂર િથી. જો કે આવી િીટેકશિ સીસ્ટમ કાર પારકિંગિા અરય નવસ્તારો જેવા કે ઇલેન્દ્ક્રકલ 

રૂમ, કેણબિ અિે અરય નવસ્તારોમા ંજરૂરી છે. 
૩. જો ભોંયરાનં ુ ંક્ષેત્રફળ ૨૦૦ ચો.મી. કરતા ંવધુ ંહોય, તો ભોંયરામા ંગોઠવવુ ંજરૂરી છે. 
૪. જો ભોંયરાનુ ંક્ષેત્રફળ ૨૦૦ ચો.મી. કરતા ંવધી જાય તો કૌંસમા ંઆપેલ વધારાનુ ંમલૂ્ય ઉમેરવુ ંજોઈએ.  
૫. શૈક્ષણિક ઈમારતિી મહિમ ઊંચાઈ ગજુરાત અસ્નિ નિવારિ અિે જીવિ સરુક્ષા પગલા ંનવનિયમો અનસુાર હોવી જોઈએ. 
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શૈક્ષણિક ઇમારતો માટે આગ સલામતી નિરીક્ષિ ચકાસિી યાદી (Fire Safety Inspection 

Checklist) 

ક્રમ  બાબિ િા ના લાગ ુપિતુ ંનથી  નોંધ 

બિાર જવાનો રતિો (Exits) 

૧ શુ ંતમામ બહાર િીકળવાિા રસ્તા અવરોધો અથવા અિચિ મકુ્ત 
છે?  

    

ર શુ ંતમામ ખલુ્લા છે અિે જવાિી રદશામા ંસરળતાથી ખોલી શકાય 
છે?  

    

૩ શુ ંબહાર િીકળવાિા બધા દરવાજા પરેૂપરૂા ખલુી શકે છે?      

૪ શુ ંબહાર િીકળવાિા સકેંતો દ્દશ્યમાિ અિે પ્રકાનશત છે?      

૫ શુ ં લાદી /રદવાલોિી ખલુ્લી જનયા fire stop વસ્તઓુથી સીલ 
કરેલા છે?  

    

૬ શુ ં બહાર િીકળવાિા રસ્તા, બહાર િીકળવાિી પરસાળ અિ ે
િક્કી કરેલ સગં્રહ રૂમ નસવાયિા નવસ્તારોમા ં કોઈ જ્વલિશીલ 
સામગ્રીિો સગં્રહ કરેલ છે?  

    

૯ શુ ંશાળાિી ઇમારતમા ંઆગળિા ભાગ ેકાચ લગાવેલા છે?      

ત્તવદ્યિુ સલામિી (Electrical Safety) 

૮ શુ ંબધી નવદ્યતુ પ્રિાલીિે જાળવવામા ંઆવે છે અિે ત્યા ંકોઈ છૂટંુ 
અથવા ખલુ્લુ ંવાયરરિંગ છે?  

    

૯ શુ ંનવદ્યતુ પ્રિાલીમા ંELCB/ RCCB/ GFCI/ MCB છે અિે તેનુ ં
પરીક્ષિ કરવામા ંઆવ ેછે?  

    

અસ્નનશમન પ્રણાલીઓઃ (Fire Fighting Systems) 

૧૦ શુ ં તમામ ઈમરજરસી પાવર સીસ્ટમનુ ં નિયનમત રીતે પરીક્ષિ 
અિે નિરીક્ષિ કરવામા ંઆવે છે?  

    

૧૧ શુ ંઅસ્નિશામક ઉપકરિો (Fire Extinguisher) અપેણક્ષત અસ્નિ 
સકંટ મજુબ ગોઠવેલ છે?  

    

૧૨ શુ ંઅસ્નિશામક સાધિોનુ ંસમયાતંરે ચકાસિી કરવામા ંઆવે છે?      

૧૩ શુ ંનિનિત ફાયર પ્રોટેક્શિ સીસ્ટમ (ફાયર પપં, િાઉિ કમર, વેટ 
રાઈઝર, હાઈડ્રરેટ વાલ્વ, ફસ્ટગ એિ હોઝ રીલ્સ, ઓટોમેરટક 
સ્સ્પ્રિંકલર સીસ્ટમ) જાળવવામા ં આવ ે છે અિ ે કામ કરવાિી 
સ્સ્થનતમા ંછે?  
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ક્રમ  બાબિ િા ના લાગ ુપિતુ ંનથી  નોંધ 

૧૪ શુ ંઅસ્નિશમિ પાિીિી ટાકંી સમયાતંરે સાફ કરવામા ંઆવે છે?      

આગ શોધ પ્રણાલી )Fire detection system( 
૧૫ શુ ંઇમારતમા ંફાયર િીટેકશિ સીસ્ટમ ગોઠવેલ છે  ?      

૧૬ શુ ં ઇમારતમા ં લાગેલી ફાયર િીટેકશિ સીસ્ટમનુ ં સમયાતંરે 
પરીક્ષિ અિે નિરીક્ષિ કરવામા ંઆવે છે?  

    

૧૭ શુ ંફાયર અલામગ સીસ્ટમ ચાલ ુસ્સ્થનતમા ંછે?     

૧૮ શુ ં ફાયર અલામગ સીસ્ટમિી સમયાતંરે તપાસ અિે પરીક્ષિ 
કરવામા ંઆવે છે? 

    

કટોકટીની િૈયારી  ) Emergency preparedness( 
૧૯ શુ ંઇમારતમા ંનિયનમત ફાયર ડ્રીલ અભ્યાસ કરવામા ંઆવે છે?      

૨૦ શુ ંકોઈ આપત્કાલીિ સચંાલિ યોજિા છે?     

૨૧ શુ ં તમામ કમગચારીઓિે અસ્નિશામક સાધિો /નિનિત ફાયર 
પ્રોટેક્શિ સીસ્ટમોઓિા ઉપયોગિી તાલીમ આપવામા ંઆવી છે?  

    

૨૨ શુ ં તમામ કમગચારીઓિે કટોકટીિી સજ્જતા અંગે તાલીમ 
આપવામા ંઆવી છે?  

    

૨૩ શુ ંતમામ કમગચારીઓ કટોકટી દરનમયાિ તેમિી ભનૂમકાઓ અિે 
જવાબદારીઓથી વાકેફ છે?  

    

૨૪ શુ ં ઈમારતમા ં આપત્કાલીિ બચાવ યોજિા (Emergency 

Evacuation Plans) ચોંટાિલે છે?  

    

૨૫ શુ ંઇમારતમા ંપબ્બ્લક એડ્રસે સીસ્ટમ ગોઠવેલી છે અિે શુ ંતે ચાલ ુ
છે?  

    

સામાન્ય મદુ્દાઓ 

૨૬ શુ ં ઇમારતમા ં ફાયર સેફટી એક્ુક્યટુીવિી નિમણ ૂકં કરવામા ં
આવી છે?  

    

૨૭ શુ ં શૈક્ષણિક ઇમારતમા ંસમયાતંરે ફાયર સેફટી ઓિીટ કરવામા ં
આવે છે?  

    

૨૮ શુ ં ઇમારતનુ ં FSC (Fire Safety Certificate) મેળવવામા 
આવેલ છે?  
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આગ કટોકટી દરત્તમયાન શુ ંકરવુ ંઅને શુ ંન કરવુ ં 

આટલુ ંકરવુ ં 

 ગભરાશો િહીં અિ ેશાતં રહો. 
 એલામગ વગાિો અિે પરરસરમા ંદરેકિે ચેતવિી આપો 
 પહલેા સલામત સ્થળે પહોંચો અિે પછી મદદ માટે કૉલ કરો. 
 િજીકિા ઉપલબ્ધ બહાર િીકળવાિા માગગિો ઉપયોગ કરો. 
 પરરસરમાથંી બહાર િીકળતી વખતે, જો શક્ય હોય તો તમારી પાછળિા બધા દરવાજા અિ ેબારીઓ 

બધં કરી દો પરંત ુકોઈ પાછળ િા રહ ેઅિે તમે સરુણક્ષત છો તેિી ખાતરી કરવી. 

 માત્ર બહાર િીકળવાિા રસ્તાિો ઉપયોગ કરો કારિ કે તે બહાર િીકળવાિા હતે ુમાટે બિાવવામા ં
આવ્યા છે. 

 દાદરાિો ઉપયોગ કરો, "ણલટટિો ઉપયોગ કરશો િહીં". 

 જો તમે રૂમમા ંફસાયેલા હોવ, તો દરવાજો બધં કરો તેિાથી ધમુાિો અિે જ્વાળા અંદર આવી શકે 

િરહ.  

 બચાવ ટીમ તેમજ અરય લોકોનુ ંધ્યાિ ખેંચવા બારીમાથંી બમૂો પાિો. 
 ધમુાિાિી િીચે હમેંશા િીચા સરકીિે જાવ અિે તમારા મોંિે ઢાકંીિે રાખવાિો પ્રયાસ કરો. 

 

આટલુ ંન કરવુ ં 

 આગમા ંક્યારેય ઊભા િ રહો. 
 કોઈપિ કારિોસર સળગતી ઈમારતમા ંક્યારેય પાછા િ જાવ. 
 ઓપિ ફાયર અિ ે સ્મોક ચેક િોરિ ેખલુ્લા રાખશો િહીં કારિ કે તે બધં હોય ત્યારે આગ અિે 

ધમુાિાિા ફેલાવાિે મયાગરદત કરે છે.  
 દાદરા, પરરસર અિે પરસાળમા ભીિ થવા દેશો િહી કારિ કે તે તમારા બહાર આવવા િા રસ્તા 

છે. 
 આગિા રકસ્સામા ંક્યારેય ણલટટિો ઉપયોગ કરશો િહીં, હમંેશા દાદરાિો ઉપયોગ કરો. 
 બમૂો પાિશો િહીં કે દોિશો િહીં. આ બીજા લોકો માટે ગભરાટનુ ંકારિ બિે છે. 
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મિત્વના દતિાવેજોની ણલિંક  
ક્રમ વણથન ણલિંક 

1 National Building Code – 2016  https://gidm.gujarat.gov.in
/codes-and-standards-

related-fire-safety 2 IS 15683:2018 – Portable Fire Extinguishers – 

Performance & Construction Specifications 

3 IS 2190 - Selection, Installation and Maintenance 

of first-aid fire extinguishers —code of practice 

4 IS 15105 Design and Installation of fixed 

automatic sprinkler fire extinguishing systems—

code of practice 

5 IS 9457: Safety colours and safety signs - Code 

of Practice 

6 IS 12349: Fire protection-safety signs 

7 IS 12407: Graphic symbols for fire protection 

plans 

8 IS 15325 : Design and installation of fixed 

automatic high and medium velocity water spray 

system - code of practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

પોતાિે બચાવો, બીજાિે બચાવો 

તૈયાર રહો અિે સજાગ રહો! 

https://gidm.gujarat.gov.in/codes-and-standards-related-fire-safety
https://gidm.gujarat.gov.in/codes-and-standards-related-fire-safety
https://gidm.gujarat.gov.in/codes-and-standards-related-fire-safety
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