
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ફાયર સફે્ટીની NOC હવે ૬ માસ પછી રીનુ્ય 
કરાવવી હવે ફરજીયાત:મુખ્યમંત્રી શ્રી વવજય રૂપાણી 
 
 
 
 
 
 
 
 

•રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણી 
એે  હિે NOC િેલિડેશનની સમય મયાાદા ૧ િર્ા થી 
ઘટાડીને હિે માત્ર ૬ મહહના કરી છે, હિે થી દરેક 
NOC ધરાિનાર ને માત્ર ૬ મહહના સુધી તે માન્ય 
ગણાશે ત્યાર બાદ તેનું રીનુ્ય કરિંુ જરૂરી બની જશે. 
હાઈરાઇઝ બબલ્ડીંગ, કાેપાોરેટ એાેહિસાે , બેન્ક, 
શાળા-કાેિેજ, હાેસ્પિટિા,ે એા દ્ાેગગક એેકમા ે
િગેરેને િાયર સેફ્ટી ના કાયદા નાે એમિ કડકાઈ 
સ્વરૂપે કરિામાં એાિશે. હાિ િધતા જતા એાગ 
એકસ્માતાે ને ધ્યાન માં રાખી ને ગુજરાત સરકારે 
એા કડકાઈ થી કાયદાનું પાિન કરાિશ.ે 

હાિ િધતા જતા એાગ એકસ્માતાે ન ે
ધ્યાન માં રાખી ને ગુજરાત સરકારે એા કડકાઈ થી 
કાયદાનું પાિન કરાિશ,ે સાથે સાથે યુિા ઇજનેરા ે
ને એા તાિીમ બાબતે પ્ાેત્સાહન મળશે એને િાયર 
સેફ્ટી બાબતે તેએાે બીજં એે જગૃત કરશે. 

રાજ્યમાં વધતી જતી  આાગ ની ઘટનાઆાેથી સલામતી ના પગલાં રૂપે નાને આાબેે્જક ન સટિટિ ટિફકેટ હવે જરૂટિરયાત આને ફરજીયાત : ગજુરાત સરકાર 
 

આેક પગલુ સ્વરક્ષણ તરફ.....  

"1930 માં ટિફઝિક્સમાં નાેબેલ પુરસ્કાર 
વવજેતા ભારતના પ્રથમ ભાૌવતક ાસ્ત્રી"  

"ભારત રત્ન" 

ભારતની પ્રજાને ઠંડીની ઋતુમાં ખુબ કાળજી લેવાની આાવશ્યકતા છે. કાેરાેના સંક્રમણ વધી  કે છે જેથી 
તહેવારાેમાં,વૃદ્ધ,બાળકાેને પટિરવારના સભ્ાેઆે ખુબ કાળજી લેવાની આપીલ કરં છંુ : પ્રધાનમંત્રી માેદી 

ટિડસ્ટન્સ હવે આેકજ દવા: 
•પ્ધાનમંત્રી નરેન્દ્ર માેદીએે એાગામી સમય માં એાિી રહેિા 

તહેિારાે ને ધ્યાનમાં રાખી ને લશયાળાની ઋતુમાં ખાસ કાળજી િેિાનું 
ભારતની જનમેદની ન ેએપીિ કરી છે. િધતા જતા કાેરાેના મહામારી ન ે
મધ્ય રાખીન ે "જ્યાં સુધી િેક્સીન નહહ ત્યા ંસુધી કાેઈ ઢીિ નહહ" તેિા 
સંકલ્પ સાથે દેશની પ્જએે માસ્ક િરલજયાત પહેરિંુ, સાેસીયિ 
હડસ્ટન્સીન્દ્ગ રાખિંુ ખુબ એાિશ્યક છે.  

•ભારત માં તહેિાર શરૂ થિા જઈ રહ્યા છે ત્યારે સાથે જ ઠંડી 
પણ શરૂ થિામા ંછે. એાિી પહરસ્થિવતમા ંકારેાેના રાેગચાળા ેના િેિાય એે 
માટે દરેક નાગહરકે એેક થિંુ પડશ.ે એાપણ ેસા  યાદ રાખીએે કે માસ્ક જરૂર 
પહેરીશંુ ,હાથ સાિ કરતા રહીશંુ, સાેલશયિ હડસ્ટન્ન્સિંગનુ ંપાિન િરલજયાત 
કરા,ે એાેછામા ંએાેછંુ બે ગજનુ ંએંતર રાખા.ે જ્યાં સુધી કાેરાેના િાઈરસન ે
એટકાિિા માટે કાેઈ રસી ન મળે ત્યા ં સુધી એાપણ ે દરેક 
વ્યન્િ,મહહિા,બાળક એે સાિધાની રાખિી પડશ,ે જરાય ઢીિાશ ચાિશ ે
નહીં.  

"સુરક્ષા વવચાર"  
"કાેઈપણ સંશાેધન કરિા માટે સાધન નહીં, સખત 
મહેનત એને િગન જરૂરી હાેય છે ઉપકરણ ની નહહ " 

-સી.વી. રમન 

તારીખ : ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૦                                                                 નન.આાસાે વદ બીજ  વવક્રમ સંવત : ૨૦૭૬-૭૭ 

"ચંદ્ર ેખર વેંકટ રમન"  

•જન્મ: ૭  નવેમ્બર ૧૮૮૮  •મતૃ્યુ:  ૨૪  નવેમ્બર ૧૯૭૦ 

•આાપ વાંચી રહ્યા છાે ગુજરાત નંુ સાૌપ્રથમ સુરક્ષા જાગૃવત આાપતું માસસક આખબાર• 

વિશ્વ જયારે કાેરાેના મહામારીની પહરસ્થિવત માં થી પાસર 
થી રહંુ્ય છે ત્યારે વિવિધ ઘટનાએાે,એકસ્માતાે થયા છે જિેી કે શે્રય 
હાેસ્પિટિ માં એાગની ઘટના જ ેખાસ કરી ને સા  નું ધ્યાન દાેરે છે. એા 
ઘટના ને સમજીને હાિ ગુજરાત સરકાર ની કાયદાકીય એને 
સિામતીના પગિાં ને એથો માેટી ઇમારતાે, સંિાએા,ે હાેસ્પિટિા,ે 
કાેપાોરેટ એાેહિસાે, માેિ, સીનેમાઘરાે, બેન્ક, ટ્યુશન ક્લાસીસ, હાેટિ, 
રેસટ્ાેરેન્ટ એને શાળા, કાેિેજેએે િાયર સેિટી બાબતાે ની NOC િેિી 
િરલજયાત કરી છે. જથેી એાગથી થનારા એકસ્માતાે પર લનયંત્રણ 
િાિી શકાય,િાયર ના સાધનાે નાે યાેગ્ય તાિીમબદ્ધ ઉપયાેગ થાય તે 
બહુ જરૂરી થઇ બન્યું છે. 
NOC આેટલે  ુ?ં  
નાેન એાેબ્જકેશન સહટિહિકેટ જે તમારી સંિા કે ઇમારત માટે િેિાનુ ં
હાેય છે. એાપની સંિા,કે ઇમારતાે માં િાયર સેિટી બાબતાે ની યાેગ્ય 
ચકાસણી કરી તેને િગતા સાધનાે િગાવ્યા છે કે કેમ,તે સાધનાે 
િપરાય તેિી ચાિુ પહરસ્થિવત માં છે કે કેમ,તે ચકાસણી કરતંુ ગુજરાત 
સરકારના િાયર વિભાગના એવધકારીએાે દ્વારા પ્ામાણણક કરેિુ ં
સહટિહિકેટ એેટિે NOC. 
NOC ક્ાં થી લે ા?ે 
એા પ્માણ પત્ર િેિા માટે એાપની સંિા માં ક્યા કયા એને કયા કયા 
Extinguisher િગાવ્યા છે,િાયરની કઈ બસસ્ટમ ક્યાં ક્યાં િગાિી છે 
તેનું યાેગ્ય લિસ્ટ બનાિી ,એેક એરજી િખી એાપની નજીક ના િાયર 
સે્ટશન(નગરપાલિકા નું િાયર સે્ટશન) ને રૂબરૂ માં એાપિાની 
રહેશ,ેત્યારબાદ તેએાે એાપે િખેિ સાધનાે ની ચકાસણી કરિા 
એાિશે. જે કાેય ક્ષવત જણાય તાે તેએાે એાપને યાેગ્ય માગાદશાન એાપી 
તે ક્ષવત પૂરતી કરિાનું ઉગચત કારણ જણાિી સુધારા કરિા જણાિશે. 

કાેને કાેન ેNOC  લેવી ફરજીયાત છે.? 
-જે મકાન-ઇમારત નેશનિ બબલ્ડીંગ કાેડ-૨૦૧૬ મુજબ તેના ઇમારતા ેના 
િગીકરણ એનુસાર એાિતી હાેય તેએાેને NOC િરજીયાત પણે િેિંુ જરૂરી 
છે. 
-જે હાેટેિ-રેસ્ટ્ાેરેન્ટ જેમાં િધુ પ્માણ માં જમિાનું બનતું હાેય,જ્યા ં
વ્યન્િએાે ની બેઠક િધુ હાેય તેિા મકાન માટે NOC િેિંુ પડશે. 
-હાિ સરકાર ના નીવત લનયમાે એનુસાર શાળા- કાેિેજેમાં પણ હિે િાયર 
બાબતનું NOC પ્માણપત્ર િેિંુ િરજીયાત કરી દીધંુ છે.  
- હાેસ્પિટિાે એને ખાસ ICU રૂમ માટે િાયર સેફ્ટી વિર્ે નું NOC 
કરજીયાત કયુું છે. 

 ાળા-કાેલેજા ેમાં NOC બાબતે    ું  ુ ંતકેદારી રાખી ુ?ં 
•એાપાતકાિીન લનકાસ (ઇમરજન્સી એેક્ઝીટ) હાેિી જરૂરી છે.સાથે 
સાથે તેના સાઈન બાેડા હાેિા જેઈએે જે કઈ તરિ જિી તે હદશા બતાિે તે 
મુજબ. 
•કાેમ્પ્યટુર રૂમ માં ખાસ CO2 પ્કાર ના એસ્થિશામક યંત્ર િગાિેિા હાેિા 
જરૂરી છે, એને સાથે સાથે તે યાેગ્ય, ઉપયાેગ કરી શકાય, એને સરળતા 
થી મળી રહે તેિા નજીક ના િાન પર િટકાિેિા/સે્ટન્ડ માં મુકેિા હાેિા 
જરૂરી છે. 
•મધ્યાહ્ન ભાેજન બનાિતી જગ્યા/તથા તેની સામગ્રી સંગ્રહ કક્ષ માં 
પાઉડર (DCP)/ િાેમ પ્કાર ના એસ્થિશામક િટકાિિા એથિા સે્ટન્ડ 
સહીત મુકિા જરૂરી છે.  
•જે શાળા ઇમારત સ્વરૂપની હાેય તાે દરેક માિ પાર પાણી ની હાેઝરીિ 
જે ૩૦ મીટર િાંબી હાેિી એાિશ્યક છે. 
•હાેઝરીિ માં પાણી ની વ્યિિા માટે ઇમારતની છત પર જરૂહરયાત 
મુજબ ની એિગ પાણી નું સંગ્રહ થાય તેિી ટાંકી ની વ્યિિા કરિી. 
•એેર-કંડીશનર રૂમ, કાેને્ફરન્સ રૂમ, પ્ાથાના સભા ખંડ કે જેમાં િધુ સમય  

 
વિદ્ાથીએાે એેક સાથે રહેતા હાેય ત્યાં સ્પિન્કિર બસસ્ટમ,સ્માેક હડટેક્ટર જેિી 
ટેક્ાેિાેજી નાે ઉપયાેગ કરી વ્યિિા યાેજિી જરૂરી છે.  
•શાળા માં દરેક વિદ્ાથીએાેને, લશક્ષકાે, સહાયક કમાચારીએાેને એસ્થિશામક 
યંત્ર કેિી રીતે ચિાિિંુ તેની યાેગ્ય એને સચાેટ તાિીમ િેિી ખુબ જરૂરી છે. 
•શાળા ના તમામ ઇિેક્ટ્ક્ટ્ક પાિર નું મુખ્ય સંચાિન સુરબક્ષત જગ્યાએે, યાેગ્ય 
કિર કરેિું એને ISI મુજબ ના માકા  િાળા સાધનાે/િાયર/સ્થસ્વચ/MCB િગેરે 
હાેિા જેઈએે. 
- ૬ મહહને એેક િાર વિદ્ાથીએાેન સાથે સાઇરન િગાડી માેકહિિ ની પે્સ્પક્ટસ 
કરિી ખુબ જરૂરી છે. જેમાં પ્ાથમમક સારિાર ની પણ જણકારી હાેિી જરૂરી 
છે. 

હાેસ્પિટલ-પ્રસવુત ગૃહ માં NOC બાબતે   ુ ં ું સાવચેતી રાખી ુ ં? 
•હાેસ્પિટિ માં ખાસ એેક એેક્ઝીટ એને એેક એેન્દ્ટ્ી હાેિી ખુબ જરૂરી છે. 
એેન બીસી-૨૦૧૬ એનુસાર તેના બાંધકામ તેના િગીકરણ મુજબ નું હાેિંુ 
જેઈએે. 
•ICU એને એાેપેરેશન થીએેટર રૂમ માં યાેગ્ય એંતરે પાઉડર (DCP)/CO2 
પ્કાર ના એસ્થિશામક િટકાિિા એથિા સે્ટન્ડ સહીત મુકિા જરૂરી છે. 
•હાેસ્પિટિ માં ખાસ ઇમજાન્સી એેિામા બસસ્ટમ હાેિી એવત એાિશ્યક છે. જેનું 
મુખ્ય સંચાિન ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ રૂમ માં હાેિાે જેઈએે. 
•હાેસ્પિટિ ની ઇમારતાે માં લિફ્ટ નું ખાસ ધ્યાન રાખિંુ.સાથે સાથે િાયરમેન 
લિફ્ટ જરૂરી છે જે એાપાતકાિીન સમય ેજ ઉપયાેગ થાય. 
•હાેસ્પિટિ માં કામ કરતા નસા, ડાેક્ટસા, સિાઈ કમાચારી, બસક્યુહરટી વિભાગ 
જેિા તમામ ને એસ્થિશામક યંત્ર કેિી રીતે ચિાિંુ, તેનાે ક્યાં ક્યાં ઉપયાેગ કરિાે 
તેની તાિીમ હાેિી જરૂરી છે.  
•હાેસ્પિટિ માં એાેક્સક્સજન ના બસલિન્ડર નું સ્ટાેરેજ યાેગ્ય એને સુરબક્ષત 
જગ્યાએે હાેિંુ જેએાેએે.તે યાેગ્ય સાંકળ સાથે બાંધેિા એને તેની કેપ હાેિી ખુબ 
જરૂરી છે. (ઘી ગેસ બસલિન્ડર એેક્ટ-૨૦૦૪ મુજબ ) 

કાેવવડ-૧૯ ના સમયમા ંમાસ્ક ના ેયાેગ્ય રીતે ઉપયાેગ કરવા ેઆેજ વેક્સીન છે : વવશ્વ આારાેગ્ય સંસ્થા 

માસ્ક ને ઢીિું પહેરાે 
નહહ. 

માસ્ક એાગળની બાજુ 
થી એડકશા ેનહીં 

કાેઈની સાથે િાત કરિા એથિા 
માસ્કને િશા કરિાની જરૂર 
હાેય તેિા એન્ય કામાે કરિા માટે 

માસ્કને દૂર કરશાે નહીં 

તમારા િપરાયેિ માસ્કન ે
બીજની પહાોંચમાં ન 

છાેડાે. 

માસ્ક િરીથી િાપરાે 
નહીં. 

િાટેિ એથિા ભીના 
માસ્કનાે ઉપયાેગ કરશાે 

નહીં. 

િિ માોં એથિા નાક 
ખુલ્ું રહે તે રીતે માસ્ક 

પહેરશાે નહીં. 

માસ્કને િશા કરતા 
પહેિાં તમારા હાથ ધાેિા 

મેિંુ એથિા લછરાે માટે 
માસ્કનું લનરીક્ષણ કરા.ે 

ઉપરનીબાજુ ધાતુનાે ટુકડાે 
એથિા તાર હશે તે ચેક કરાે. 

રંગીન બાજુ ચહેરાની 
બહારની તરિ રાખા.ે  

તમારા નાક ઉપર 
તારનાે  ટુકડા િાળાે. 

તમારા માોં,નાક 
યાેગ્ય કિર કરાે. 

બાજુ માં ગેપ ના રહે તે રીતે 
ચહેરા પર માસ્ક ગાેઠિા.ે 

માસ્કને િશા કરિાનું 
ટાળાે. 

માથાના કાનની 
પાછળથી માસ્ક દૂર કરાે. 

માસ્ક દૂર કરતી િખતે 
તમારાથી દૂર રાખાે. 

માસ્ક બંધ કચરા-પેટીમાં 
નાખાે. 

માસ્ક કચરા-પેટી માં 
નાખ્યા પછી હાથ ધાેિા. 

વિશ્વ એારાેગ્ય સંિા એે હિે એેમ કહંુ્ય છે કે જ્યાં સુધી 
િેક્સીન ના શાેધાય ત્યાં સુધી માસ્ક એને સાેસીયિ 
હડસ્ટનસીંગ જ િેક્સીન સમાન છે. માસ્ક નાે ઉપયાેગ 
હિે યાેગ્ય રીતે કરિાે એેજ િાયદા કારક છે.  માસ્ક નાે 
ઉપયાેગ કેિી રીત ેકરિા?ે એને શું કરિંુ ? શું નહીં કરિંુ? 
તે બાબત ની સૂગચ એાપી છે. 

 
માસ્ક નાે ઉપયાેગ 
કેવી રીતે કરવાે?  

માસ્ક નાે ઉપયાેગ 
માં  ું નટિહ કરવંુ ? 

માસ્કના ઉપયાેગ માં થાેડી કાળજી િેિાની જરૂર છે. 
તેને પહેયાા બાદ એાપણા શરીરમાં શ્વાસ દ્વારા 
કાેવિડ-૧૯ િાયરસ ન જય તે માટેની નાની નાની 
કાળજી િેિી ખુબ જરૂરી છે જેથી એાપણ ેએને 
એાપણા પહરિાર નું રક્ષણ એાપણ ેસાિચેતી પૂિાક 
કરી શકીયે. યાેગ્ય લનયમાેનું પાિન કરીયે તેજ 
એાપણા એને એાપણા પહરિાર માટે હહતાિહ છે.   
 

નાોંધ: હાિ ઠંડી ની ઋતુ શરૂ થઈ ગઈ છે તે બાબત ને ધ્યાન માં રાખી કાેરાનેા સંક્રમણ િધિાની સભંાિના ખુબ િવધ રહી છે તેથી બબનજરૂરી 
બહાર નીકળિંુ,માસ્ક ના પહેરિંુ, હડસ્ટન્સ ન રાખિંુ ,હાથ યાેગ્ય રીતે ન ધાેિા જેિી બાબતાે ની બેદરકારી રાખિાથી ઘણું માેટંુ નુકશાન 
ભાેગિિંુ પડે છે.  

સ્વસ્થ રહા<ે---->સુરસક્ષત રહા<ે---->સતકક રહા ેસ્વસ્થ રહા<ે---->સુરસક્ષત રહા<ે---->સતકક રહા ે
આાપણ ેસાૌ સ યાળાની ઋતુમા ંખાસ કાળજી લવેા જેવી 

બાબતા ેન ેધ્યાનમાં લઈઆે. ૧. હંુ એાેછા માં એાેછંુ 6 િૂટ શારીહરક એંતર  જળિીશ. 
૨. હંુ િારંિાર ૨૦ સેકન્ડ સુધી હાથ ધાેઈશ 
૩. હંુ જહેરમાં મારા ચહેરાને માસ્ક િડે ઢાંકીશ. 
૪. હંુ જ્યાં ત્યાં જગ્યાએે એડીશ નહહ.  
૫. હંુ બબન જરૂરી કામ માટે બહાર નીકળીશ નહહ.  
૬. હંુ માસ્ક પેયાા વિના ઘરની બહાર નીકળીશ નહહ. 
૭. યાેગ્ય સમય એંતરે કાેરાેના ટેસ્ટ કરાિીશંુ. 
૮. એાપણા પહરિાર માં જે કાેઈ વ્યન્િ ને કાેરાેના પાેલઝહટિ 
એાવ્યા ે હાેય તા ેયાેગ્ય કાેરાેનટાઇન કરી સાિચેતી રાખિી. 

કાેરાેના વાેટિરયસક ના ેઆાભાર વ્યક્ત કરીય ે



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

શ્રી.વાસુદેવ ધડુક (ઉત્તર ગુજરાત,સાૌરાષ્ટ્ર)        ૯૬૦૧૦૫૬૩૮૦  િેબસાઈટ: www.safetysoldiers.com   ઇમેઇિ: safetysoldiers03@gmail.com શ્રી.પ્રતીક ધાેળટિકયા (દસક્ષણ ગુજરાત )       ૭૪૦૫૬૬૬૧૨૩ 
 આમારા કાયક ને આતંગકત સિુાવ,માગકદ કન,કે સહાય બાબતે આમાેને ફાેન દ્વારા,ઇમેઇલ દ્વારા જાણ કરી  કાે છાે. આેક નનસ્વાથક કાયક કરીયે છીઆે જેથી આમારા લખાણ,માટિહતી માં ક્ષવત જણાય જાે માફ કર ાેજી. 

 

મુખ્ય ઘટના વવવરણ:- 
9 એાેક્ટાેબર 2020 ના રાેજ, દબક્ષણ કાેહરયાના 

ઉિસન શહેરમાં એેક હાઇરાઇસ બબલ્લ્ડિંગમાં િહેિી 
સિારથી એાગ િાગી હતી, જ્યારે ભારે પિનના કારણ ેએાગ 
એનેક માળમાં િેિાઈ હતી. એા બબલ્લ્ડિંગ 33 માળની એને 
102 મીટર ઊંચી છે. એા ઇમારત ઉલ્સનમાં સ્થિત છે, જ ે
દેશના દબક્ષણ પૂિામાં છે. તે 1.1 મમલિયન રહેિાસીએાે સાથે 
દેશમા ં એાઠમુ ં સા થી માેટંુ શહેર છે.  એા એાગ 9 
એાેક્ટાેબરએે િાલનક સમય (એાશરે 14: 00 િાગ્ય)ે થી શરૂ 
થઈ હતી એન ેભારે પિનથી િેિાઈ હતી. 13 કિાકથી િધુ 
સમય પછી, એસ્થિશામકાેએે એાગ કાબૂમાં િીધી હતી. 100 
િાેકા ેબબલ્લ્ડિંગમાંથી બહાર કાઢિામા ંએાવ્યા હતા એને 80 
થી િધુ િાેકા ેગુગણાંમણના ંકારણ ેહાેસ્પિટિમાં હતા.જ્યારે 
કાેઈપણ પ્કારની જનહાલન થયેિ નહીં. જ્યારે એાગ 
િાગિાના કારણાેની તપાસ કરિામા ંએાિી રહી છે ત્યારે 8 
મા એન ે 12 મા માળ િચ્ચ ેએાગ િાગી હાેિાનુ ંમાનિામાં 
એાિે છે. જેરદાર પિનથી તેન ેિધુ િેિાિિામાં મદદ મળી. 
બાહ્ય સામગ્રી (exterior material), સંભિત ઇન્સ્યુિશેન 
ના કારણ ેએાગ ઝડપથી િેિાય હાેિાનું માનિામાં એાિે છે, 
જ્યારે એાપણ ેએા એાગ િાગિાનુ ંસાચું કારણ જણતા 
નથી, ચાિા ે એાપણ ે કેટિાક સામાન્ય કારણાેની ચચાા 
કરીએે. 
 

આાગના કારણા:ે- 
ચાેક્કસપણ ેએેિા ઘણા ંપહરબળા ેછે જે એાિી 

માેટી એાગન ેઉત્તેલજત કરિામા ંભૂમમકા ભજિે છે પરંતુ જ્યારે 
તમ ેતેના મૂળ કારણા ેજણસાે તા ેમાેટેભાગ ેતે એેક નાની 
એસ્થિ છે જે કાેઈની એિગણના એથિા એજણતાન ેિીધે 
સળગાિિામા ંએાિે છે જે પછીથી માેટી એાગ તરિ દાેરી જય 
છે. તેથી એાગના એા પહરબળા ે/ જેખમાે વિશ ેજગૃત રહેિંુ 
ખૂબ જ જરૂરી છે. જ ેહંમેશા ંએાપણી એાસપાસ રહેશ ેકે કેમ 
કે એાપણ ેઉસ્િાન જેિી ઊંચી ઇમારતમાં હાેઈએે કે ના 
હાેઈએે. એા પ્કારની એાગના કેટિાક સામાન્ય કારણા ેછે; 
 

ઇલેક્ટ્રિકલ  ાેટક-સટિકિટ:  
ઘરા ે એન ે વ્યિસાવયક ઇમારતાેમા ં એાગ 

િાગિાના મુખ્ય કારણાેમા ંખામીયુિ ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ બસસ્ટમ 
એને ખામીયુિ સહકિટ બ્રેકસા છે. બધી એાધુલનક 
ઇમારતાેમા ં પ્કાશ એને શન્િ માટે હદિાિ પાછળ 
ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ િાયહરિંગના ેસમાિેશ થાય છે. િીજળી એંતગાત 
એાગનુ ં જેખમ િહન કરે છે. જૂનુ ં એથિા ખામીયુિ 
િાયહરિંગ, એાેિરિાેડ સહકિ ટ્સ, છૂટક જેડાણા,ે ખામીયુિ 
ફ્યુઝ, એસંતુલિત ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ િાેડ્સ એને એન્ય ઘણી 
ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ એથિા િાઇહટિંગ સમસ્યાએાે હાેઈ શકે છે જ ે
એાેિરહહટીંગ એથિા િાક્સા તરિ દાેરી જય છે જ ે
એવ્યિસ્થિત છે. 

 

દહન ીલ સામગ્રીના ેવ્યવસાવયક આથવા રહેણાંક 
મકાનાેમા ંગેરકાયદેસર સંગ્રહ: 

 જ્યારે કાેઈ પણ દહનકારી એથિા ખૂબ 
જ્િિનશીિ સામગ્રીન ેસ્ટાેર કરિાની એથિા તેના ેઉપયાેગ 
કરિાની જરૂર હાેય ત્યારે તેને વિશેર્ કાનૂની મંજૂરી એન ે
િાયસંસની જરૂર હાેય છે. રહેણાંક એથિા વ્યિસાવયક 
ઇમારતાેમા ંએા પ્કારની સામગ્રી સાથે કાેઈ સંગ્રહહત કરી 
શકતુ ં નથી. પરંતુ એેિંુ જેિા મળ્ુ ં છે કે એાિી ઘણી 
ગેરકાયદેસર સંગ્રહ કરિામા ંએાિે છે જેના કારણ ેએનેક 
રહેણાંક એને વ્યિસાવયક ઇમારતાેમા ંમાેટી એાગ િાગ ેછે. 
 

રસાેડામા ંલાગેલા આાગ:  
રસાેઈ કરતી િેળાએે તાપમાન, ખુલ્ી 

જ્િાળાએાે, એેિપીજી બસલિન્ડરા ેએન ેજ્િિનશીિ તેિ 
એને ગ્રીસની હાજરીન ેકારણ,ે રહેણાંક એને વ્યિસાવયક 
ઇમારતાેમા ંએાગ િાગિાનુ ંએા એેકમાત્ર સામાન્ય કારણ છે. 
 

•દસક્ષણ કાેટિરયાના ઉલસન  હેર માં 102 
મીટરની ઇમારતમા ંઆાગની ઘટના કેસ સ્ટડી   

ધૂમ્રપાન:  
એયાેગ્ય રીતે લનકાિ કરિામા ંએાિે તા ે બસગાર, બસગારેટ 
એને એન્ય ધૂમ્રપાન સામગ્રી એાગ શરૂ કરી શકે છે. 
ધૂમ્રપાનની સામગ્રી વ્યાિસાવયક એાગના પ્થમ પાંચ 
સા થી સામાન્ય કારણાેમાંનુ ંએેક છે. 
 

હીટિટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ:  
એાબાેહિાને એાધારે, વ્યિસાવયક 

ઇમારતાેન ેિર્ાના કેટિાક મહહનાએા ેમાટે એારામદાયક 
રહેિા માટે ગરમીની જરૂર હાેય છે. યાંવત્રક સાધનાે જેિા 
કે ભઠ્ઠીએા,ે બાેઈિર એન ેરેહડએેટસાન ેિધુ ગરમ થિાનુ ં
જેખમ છે. એા બદિામા ંએાગ તરિ દાેરી શકે છે. 
 

આાગ બનાવવા માટેના કેટલાક આન્ય કારણા ેછે. 
િટાકડા િાઇહટિંગ મીણબત્તીએા,ે દીિાએાે ધૂપ િાકડીએા,ે 
મચ્છર જીિડાં, િગેરે ... 
જંતુનાશક િેના ેઉપયાેગ જ ેકુદરતી  જ્િિનશીિ છે. 
કેમ ઊંચી ઇમારતમાં એાગ િાગિી જેખમી છે? 

શહેરી એથાવ્યિિાના વિકાસ હેઠળ, 
હાઇ-રાઇઝ ઇમારતાે એને સુપર હાઇ-રાઇઝ ઇમારતાેનુ ં
લનમાાણ િધુ િસ્તી ગીચતા એને જમીનના એભાિન ે
કારણ ેથાય છે. એાિી ઊંચી ઇમારતાેમા ંિળાંતર કરિંુ 
િધુ મુશ્કેિ બને છે.એાથી તે માેટા પ્માણમાં એાગથિક 
નુકસાન એને એકસ્માતની દુઘાટનાએાે સરળતાથી કરે 
છે. ઉંચી ઇમારતાેમા ં િાયરપૂ્િ હજી પણ વિશ્વવ્યાપી 
મુશ્કેિ સમસ્યા છે. એાગ ઊંચી ઇમારતમાં એા રીત ે
 

 
 
 
 
 

  
એાપવત્તજનક હાેઈ શકે છે; ઉંચી ઇમારતાેનું બાંધકામ 
માળખંુ જહટિ છે (તેની ઊંચાઈ, િધુ માળ એને 
પાેહડયમ); કાયાો જહટિ છે એન ેિસ્તીની ઘનતા િધારે 
છે (રહેણાંક મકાન, હાેટિ, એાેહિસ બબલ્લ્ડિંગ, સ્ટાેર એન ે
તેથી િધુ સહહતના વિશાળ કાયાો); જ્િિનશીિ 
બહુવિધ છે એન ે એસ્થિના ે ભાર માેટાે છે (ખૂબ 
જ્િિનશીિ સુશાેભન સામગ્રી, જેમ કે જ્િિનશીિ 
સામગ્રીમાંથી છત, પ્લાસ્ટસ્ટકની હદિાિ કાપડ, જેના 
કારણ ેએાગ ઝડપથી િેિાય છે. ઉંચી ઇમારતમાં ઘણી 
સીડી, લિફ્ટ શાફ્ટ, પાઇપ શાફ્ટ, એેર પસેેજ, કેબિ 
શાફ્ટ એને એન્ય ઘણા શાફ્ટ છે. જે એાગન ેએિગ 
પાડિાની વ્યિિા ન કરિામા ંએાિે તા,ે તેએા ેએાગ 
િેિાિિાના માગા બનશ.ે એક્ટ્સ્તત્વમાં રહેિ દહનક્ષમ 
સામગ્રીન ે કારણ,ે એેકિાર તે એાગ પકડે છે, દહન 
ઝડપથી થિાના કારણ ેએાગ ઝડપથી િેિાશે એને ઉચ્ચ 
તીવ્રતાની હશ.ે ઉંચી ઇમારતને ખાિી કરાિિી પણ 
મુશ્કેિ છે કારણ કે; ત્યા ંઘણા માળ  એને િસ્તી ગીચતા 
છે, પહરણામે તેને ખાિી થિામા ંપણ ઘણાે સમય િાગશ.ે 
એેકિાર  એાગ પકડાસે , હિાનાે પ્િાહન ે
એિરાેધશે,એાગ એને ધૂમાડા ે ઝડપથી િેિાય છે. ત ે
િળાંતરની મુશ્કેિીમા ંિધારાે કરે છે. એેલિિેટર કામ 
નથી કરી સિુ કારણ કે તેએા ે ધુમાડા એને પાિર 
લનષ્ફળતાથી સુરબક્ષત કરી શકતા નથી. તેથી, બહુમાળી 
ઇમારતાેમા ંિળાંતર થિા માટે સીડી પર એાધાર રાખિા ે
પડે છે. સીડી પણ ધુમાડાથી ભરેિી હાેય છે. ઉપરની 
તમામ ઇમારતા ેખાિી કરાિિા માટેના મુખ્ય ગેરિાભા ે
છે. એાગ એટકાિિી મુશ્કેિ છે. બહારથી એાગ 
એટકાિિી એેકદમ મુશ્કેિ છે કારણ કે -ઊંચાઈિાળા 
ઇમારતાેની ઊંચાઈ દસ મીટરથી િઈને સોંકડા ે મીટર 
સુધીની હાેય છે. તેથી એાગ એાેિિિા માટે ઇનડાેર િાયર 
ઉપકરણા ેિાગિા જરૂરી છે. 
 

ઉંચી ઇમારતાેમા ંઆાગન ેકેવી રીત ેઆટકાવવી?  
 •િાયર સેફ્ટી બસસ્ટમ - એસ્થિશામક ઉપકરણ, િાયર 
એેિાર્મ્ા, હાેસ રીલ્સ, હાઇિેન્્ટસ િગેરે જેિી એાગ 
સિામતી બસસ્ટમ એાગ એકસ્માતની સ્થિવતમાં 
મદદગાર છે. એગાઉ સૂચવ્યા મુજબ, ઉચ્ચ- ઉન્નત 
ઇમારતા ે િધુ પડકારજનક છે એને એસ્થિશામકા ે
જહટિ બને છે. એાથી, િાયર િાઇટર બહારથી પહાોંચે તે 
પહેિા ં સ્વચાલિત છંટકાિ જેિા એસ્થિશામકાેથી 
સજ્જ બબલ્લ્ડિંગ એાગન ેકાબ ૂકરિામા ંમદદ કરે છે. 

  

•કાયદાએાેનુ ંપાિન - એસ્થિ સિામતીના ં
લનયમા ે િાેકા ે એને સંપવત્તન ે સુરબક્ષત રાખિા માટે 
બનાિિામા ં એાવ્યા છે. તે સિામતીના પગિાની 
મદદથી સંભવિત જેખમાેને એાેળખિામા ંએને તેન ેદૂર 
કરિામા ંપણ મદદ કરે છે. 
 

•િાયર હિલ્સ - િાયર હિલ્સ દરેક વ્યન્િને 
તેમની જિાબદારીમા ંત યાર થિા એને લશબક્ષત કરિામા ં
મદદ કરે છે. એાગની કિાયત એે સુલનલિત કરિા માટે 
ખૂબ મહત્વનુ ં છે કે રહેનારા ધુમાડાના એેિામાના 
એિાજથી બહાર નીકળિાના માગાોની સંખ્યાથી 
પહરગચત છે. 
 

•લનયમમત લનરીક્ષણ એને સિેટી એાેહડટ:- 
િાયર સેફ્ટી સાધનાે િામપત કરિાથી સમાપ્ત થતી 
નથી, ત્યાં લનયમમત લનરીક્ષણ કરિંુ પડે છે.. લનરીક્ષણ 
િાયર વિભાગ એથિા એવધકારીએાે દ્વારા હાથ ધરિામાં 
એાિિંુ જેઈએે. એવધકારીએા ે દ્વારા એાિયાજનક 
લનરીક્ષણા ેએે દરેક સમયે સિામતી સુલનલિત કરિાનાે 
શ્રેષ્ઠ રસ્તા ે છે. તે દરેક સમુદાય એથિા માલિકાેની  
એસ્થિ સુરક્ષા ઉપકરણાેની સંપૂણા જળિણી સુલનલિત 
કરિાની જિાબદારી પણ છે. 
 

•િષ્ટ બહાર નીકળિાના રસ્તાએા ેએને 
સિામત એેસેમ્બિી પાેઇન્ટ - બબલ્લ્ડિંગના બહાર 
નીકળિાના માગાો િષ્ટ રીત ેગચહહ્નત હાેિા જેઈએે એને 
હંમેશા ંએિરાેધ મુિ હાેિંુ જેઈએે. બબલ્લ્ડિંગની બહાર 
સિામત એેસેમ્બિી / મીહટિંગ પાેઇન્ટ હાેિા ેજેઈએે. 
તમ ેરહાે છાે તેિા િળે એાગ સિામતીની ખાતરી કરિા 
માટે એા થાેડાક નાના પગિા છે.  
 
 
 
 
•ઉપરાેિ દશાાિેિ કેસ ઇન્દ્િેસ્ટસ્ટગેશન નું સંકિન 
નીચે એાપેિ લિિંક ની મદદ થી મેળિેિ માહહતી 
એનુસાર કરેિ છે જેની નાોંધ િેિી. 
https://www.ndtv.com/topic/south-korea-
fire  
 

https://www.dw.com/en/south-korea-
massive-fire-engulfs-high-rise-block-in-
ulsan/a-55211286  
 

https://edition.cnn.com/2020/10/09/asia/ul
san-korea-building-fire-intl-hnk/index.html  
 

https://www.beyondcarlton.org/fire-
safety-in-high-rise-buildings-a-rising-
problem-for-
india/#:~:text=Common%20Causes%20of
%20fire%20accidents,materials%20like%20
cloth%20or%20wood  

૭૭ થી ૮૦ લાેકાેને  
ટેરેસ  ેલ્ટર માથંી  

આેર નલફ્ટ કરી બચાવાયા 

ચાલાે વમત્રાે,સહાયક કાયદાના પયાકપ્ત પગલાને સમજીઆે આને દુઘકટનાઆાેને આટકાવીઆે! 
                      •ભારતનાે રાષ્ટ્રીય બબલ્લ્ડિંગ કાેડ-
2016 (એેનબીસી), એેક વ્યાપક બબલ્લ્ડિંગ કાેડ, એે 
દેશભરમાં મકાન બાંધકામ પ્િૃવત્તએાેન ેલનયમન માટે 
માગાદલશિકા પ્દાન કરતું રાષ્ટ્રીય નીવત છે. એેનબીસી 
એને સપાેહટિંગ એાઈ.એેસ એેક ધાેરણા ે છે જે 
બબલ્લ્ડિંગની હડઝાઇલનિંગ માટે માગાદશાન એાપ ેછે જે 
તેન ે ભવિષ્યની ઘટનાએાેથી બચાિે. કેટિાક 
એાંતરરાષ્ટ્રીય ધાેરણાે જેિા કે એેનએેિપીએે, 
ટીએેસી ધાેરણ, યુએેિ ૫૪, એેિએેમ ગ્િાેબિ, 
િગેરેના ેઉપયાેગ પણ કેટિીક ઇમારતાેના બાંધકામ 
માટે થાય છે. એા નીવત માં ખાસ પાટા-૪ એેટિે િાયર 
એેન્ડ િાઈિ સેફ્ટી ને િધુ ભાર એાપિામા ંએાવ્યાેછે 
જેમાં ખાસ સુરક્ષા ના સાધના,ેતેની વ્યિિા એને 
દેખભાળ કરિી િગેરે નું સચાેટ એને ઉડાન પૂિાક 
ની માહહતી -માગાદલશિકા જેિા મળેિ છે.મપ્ય િાંચકા,ે 
તાજેતરના િર્ામાં શાળા, ટુ્યશન િગાો, બસનમેાઘરા,ે 
હાેસ્પિટિા,ે કાેપાોરેટ એાેહિસાે  િગેરે જેિા સામાન્ય 
જહેર કે્ષત્રના મકાનાેમા ંએાગની ઘટનાએા ેિધી રહી 
છે. જેમ કે સુરત તક્ષલશિાની ઘટનામાં, શ્રેય 
હાેસ્પિટિ, ઉપહાર બસનેમા (હદલ્હી), િગેરે. 
 

કેટલીક ઘટનાઆાનેુ ં સામાન્ય કારણ આે માેટા 
આકસ્માતમા ંરૂપાંતર થાય છે:  
 

• ઇમજાન્સી થઇ તેની સૂચના પ્સાર કરિામાટે ની 
(એાગ િાગતી િખત ેકાેઈ જહેરાત કરિામા ંએાિી 
ન હતી) 
•ઇમજાન્સી િાઇટ્સ, િૂટિાઇટ્સ, એેક્ટ્ક્ઝટ 
િાઇટ્સ ન હતી. 
• ઇમજાન્સી બહાર નીકળિાના ેદરિાજે યાેગ્ય નથી  
 
 
 

સેફ્ટી સાેલ્જર ગુજરાત  

હાેતા ેજેમાં ટેરેસ પર જિાના ેએેક રસ્તાેના ેસમાિેશ 
થાય છે એથિા દરિાજ િાેક થઈ ગયા હાેય. 
• એા દ્ાેગગક હેતુ માટે જગ્યાના ેએનવધકૃત ઉપયાેગ. 
• એસ્થિશામક ઉપકરણા ેની ઉણપ, એાડેધડ એને 
જૂના સાધનાે, નીચી ગુણિત્તા િાળા ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ 
કેબલ્સ. 
•એાપાતકાિીન સમયમા ંબહાર નીકળિાના ેરસ્તા ે
એટપટા,ે મકાન, બાંધકામ સમયે જેખમાેની ખાેટી 
ગણતરી, િગેરે માેટા એકસ્માત થિાના કારણા ેજેિા 
મળે છે. 
 
 
 
 
 
 

 : ને નલ સબલ્ડીંગ કાેડ ની જાેગવાઈઆાે જેના આાધારે આકસ્માતાેન ેરાેકી  કાય: 
 

•િાયરમેનની લિફ્્ટસ (જ ેએાપાતકાિીન સમય માં એિગ એાપેિ ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ પાિર સપ્લાય થી ચાિતા ે
હાેય છે. જ ેમાત્ર ઇમજાન્સીમાજં િપરાય છે.) 

•એાપાતકાિીન સમયે બહાર નીકળા ેતેિા સાઈન બાેડા એન ેઇમરજન્સી િાઇહટિંગ. 
• િાયર એેિામા બસસ્ટમ. 
• પક્ટ્લિક એેિેસ બસસ્ટમ (કટાેકટી સમયે સૂચના એાપિા માટે િગાિિામા ંએાિતી ઉપયાેગી િીકર 
બસસ્ટમ) 

• મેિેહટક ડાેર હાેલ્ડ-એાેપન હડિાઇસેસ. 
•િાયર કમાન્ડ સેન્ટર એને બસક્યુહરટી રૂમમાં યાેગ્ય િાઇહટિંગ. 

ને નલ સબલ્ડીંગ કાેડ ની જાેગવાઈઆા ે જેના 
આાધારે આકસ્માતાેન ેરાેકી  કાય: 
•સામાન્ય રીત ે ઉંચી ઇમારતાેમાં પાણી પે્સર થી 
પાજેચાડિા માટે પંપ ની જરૂર પડે છે જથેી પંપ 
હાેઉસ ે હાેિંુ એવત એાિશ્યક હાેય છે.જેમાં 
ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ સપ્લાય એિગ થી હાેિાે જેઈએે જેથી 
એાપાતકાિીન સમય માં ઈમારતનાે પાિર બંધ 
કરિીએા ેપડે તા ેપીમ્પ હાેઉસ નાે ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ પાિર 
ચાિુજ રહે.. 
  • ઉંચી ઇમારતાેમા ંપાણી પે્સર થી પહાેચાડિા માટે 
પંપ ની જરૂર પડે છે જેથી પંપ હાઉસ હાેિંુ એવત 
એાિશ્યક હાેય છે. જેમાં ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ સપ્લાય એિગ 
થી હાેિા ે જેઈએે જેથી એાપાતકાિીન સમય માં 
ઈમારતના ેપાિર બંધ કરિી પડે તાે પમ્પ હાેઉસ નાે 
ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ પાિર ચાિુજ રહે.. 
• ઇમારત માં ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ સપ્લાય નું બાેડા સરુબક્ષત 
   
 
 

કાયદા ે ુ ંકહે છે: NBC 
સંકલન: આાટિદત્ય ઠાકર 

કેસ ઇન્વેસ્ટસ્ટગે ન 
સંકલન: માેક્ષા પટેલ,ધાવમિક કાવા 

જગ્યા પર હાેિંુ એવત એાિશ્યક છે. જે  િાયર 
િાઇહટિંગ બસસ્ટમ પાિર સાથે કનેક્ટ છે તેએાેને 
સુરબક્ષત જગ્યાએે હાેિંુ જરૂરી છે. 
• ઇમારતાે ના દરેક ફિાેર પર એાપાતકાિીન 
લનકાસ નું બાેડા યાેગ્ય હદશા એંહકત કરતુ એાેછા માં 
એાેછી ૩૦ મીટર ના એંતરે  હાેિંુ જરૂરી છે. 
 

માેલ માં ખાસ ધ્યાન માં રાખવા જેવી બાબતાે: 
• સ્માેક હડટેક્ટર, એને સ્માેક સક્યુાિેશન માટેની 
એેર હેન્ડલિિંગ યુલનટ (AHU હાેિંુ એને તે પણ યાેગ્ય 
કેપેસીટી િળી હાેિંુ જરૂરી છે. 
• મુખ્ય કંટ્ાેિ રૂમ થી તેનું એિગ એિગ સચંાિન 
થાય તેિી બસસ્ટમ હાેિી જેઈએે. 
•દરેક માળ પર પક્ટ્લિક એેિેસ બસસ્ટમ હાેિી 
જેઈએે.દરેક માળ નુ જેડાણ મુખ્ય પેનિ િાળા રૂમ 
(ECC) સાથે હાેિંુ જેઈએે.  
  
 

• યાેગ્ય જગ્યાએે /સરળતા થી મળી શકે તિેા એસ્થિશામક યંત્ર (fire 
Extinguisher) િગાડેિા એને િેબિ સાથે હાેિા એવત એાિશ્યક છે. 
 

NBC મુજબ હાેસ્પિટલ મા ં ું કાળજી લે ા?ે 
• જે દદીએાે િધુ સારિાર બાબતે જેખમી, એને એયાેગ્યતા હાેય, 
શારીહરક રીતે એા સ્વાસ્થ્ય હાેય તેિા દદીએાે નું સારિાર રૂમ થી ૩૦ 
મીટર ની ઉંચાઈ સુધીમા ંહાેિંુ જેઈએે. 
•હાૉસ્પિટિ ના બેઝમેન્ટ માં િેબાેરેટરી ના તથા પેથાેિાેજીકિ કાયા 
માટેના િપરાતા ફિેમોંબિ રસાયણાે નું સગં્રહ કરિંુ હહતાિહ નથી.  
• એાેપરેશન થીએેટર, પ્સૃવત ગૃહ, ICU, રેકાેડા રૂમ, જેમ ઇમજાન્સી 
િાળા દદીએાે હાેય છે તેિા રૂમ માં એાેછા માં એાેછા ૧૨૦ મમલનટ સુધી 
િાયર રેટેડ િાળા સાધનાે હાેિા જરૂરી છે. 
 
 
 

• NBC ૧૬ (પાટક-૪) ના Anex -D માં જણાિેિ િાયર એને િાઈિ 
સેફ્ટી મુજબ િર્ા માં મુખ્ય ૪ િખત માેક હિિ કરિી પડે છે.શરૂ ના ૨ 
િર્ા પછી ૬ માબસક ૧ કરિી જરૂરી છે.  
•િાયર બસસ્ટમ એને સંિિ સાધનાે કે િાયર કેબિ, MCP ઇણન્ડયન 
સ્ટાન્ડડા (IS) મુજબ જ હાેિા જેઈએે. 
  
 
 

http://www.safetysoldiers.com/
https://www.ndtv.com/topic/south-korea-fire
https://www.ndtv.com/topic/south-korea-fire
https://www.dw.com/en/south-korea-massive-fire-engulfs-high-rise-block-in-ulsan/a-55211286
https://www.dw.com/en/south-korea-massive-fire-engulfs-high-rise-block-in-ulsan/a-55211286
https://www.dw.com/en/south-korea-massive-fire-engulfs-high-rise-block-in-ulsan/a-55211286
https://edition.cnn.com/2020/10/09/asia/ulsan-korea-building-fire-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/2020/10/09/asia/ulsan-korea-building-fire-intl-hnk/index.html
https://www.beyondcarlton.org/fire-safety-in-high-rise-buildings-a-rising-problem-for-india/#:~:text=Common%20Causes%20of%20fire%20accidents,materials%20like%20cloth%20or%20wood
https://www.beyondcarlton.org/fire-safety-in-high-rise-buildings-a-rising-problem-for-india/#:~:text=Common%20Causes%20of%20fire%20accidents,materials%20like%20cloth%20or%20wood
https://www.beyondcarlton.org/fire-safety-in-high-rise-buildings-a-rising-problem-for-india/#:~:text=Common%20Causes%20of%20fire%20accidents,materials%20like%20cloth%20or%20wood
https://www.beyondcarlton.org/fire-safety-in-high-rise-buildings-a-rising-problem-for-india/#:~:text=Common%20Causes%20of%20fire%20accidents,materials%20like%20cloth%20or%20wood
https://www.beyondcarlton.org/fire-safety-in-high-rise-buildings-a-rising-problem-for-india/#:~:text=Common%20Causes%20of%20fire%20accidents,materials%20like%20cloth%20or%20wood
https://www.beyondcarlton.org/fire-safety-in-high-rise-buildings-a-rising-problem-for-india/#:~:text=Common%20Causes%20of%20fire%20accidents,materials%20like%20cloth%20or%20wood


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

કેટલીક ઇલેક્ટ્રિકલ સમસ્યાઆાે: 
• િારંિાર એાેિરિાેડ સહકિટ બ્રેકસા 
• ક્ટ્ફિકહરિંગ િાઇટ્સ એથિા તૂટક તૂટક િીજળીનાે 
ભરાિાે. 

• ઉપકરણાે એથિા વિદ્ુત ઉપકરણાે કે જે એવતશય 
ગરમી પેદા કરે છે  

•ઉપકરણાે એથિા એાઉટિેટ્સમાંથી એાંચકા એથિા 
િાક્સા સળગિાની ગંધ એાિે િગેરે... 

નનવારણ તકનીકીઆાે: 
• તમારા ઘરને જેિા એને જૂના િાયહરિંગને બદિિા માટે 
રાષ્ટ્રીય ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ કાડેને એનુસરે તેિા િાયક 
ઇિેક્ટ્ક્ટ્લશયનને બાિેાિાે ,તમારા િાયહરિંગ, બાહ્ય પાિર 
પેનલ્સ એને ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ િાયરસ,એાઉટિટ્ેસનું સંપૂણા 
વિદ્ુત સિામતી ચકાસણી કરિા માટે લનષ્ણાત બાેિાિી 
યાેગ્ય કામગીરી કરાિા ે જેથી તમે એને તમારા ઘરના 
સભ્ાે સુરબક્ષત રહે.  

 

કેસ સ્ટડી :- આમદાવાદમાં આાવેલ શ્રેય હાેસ્પિટલમાં બનેલ આાકસ્પસ્મક આાગની દુઘકટનાના સંદભે                                સંકલન: નન ાંત જાદવ, જીગ્ને  સાેલંકી 
          
 

ફાયર કાેનકર  

રાેડ/િાટિફક સુરક્ષા વવષ ે ું તમે જાણાે છા…ે? 
 

સંસક્ષપ્ત વવવરણ:- 

•એમદાિાદના નિરંગપુરા વિસ્તારમા એાિેિ તથા કાેરાેના માટે 
પદમાલનત કરેિ શ્રેય હાેસ્પિટિના એાઇ.સી.યુ. િાેડામાં રાત્રીના સમયમાં શાેટા-
સહકિટના કારણે એાકસ્પસ્મક એાગની દુઘાટના બનેિ કે જેમાં કાેરાેના ની 
સારિાર િઈ રહેિા 8 દદીએાે એકાળે મૃતુ્ય પામ્યા હતા.  
મુખ્ય વવવરણ:- 

•હાિ સમગ્ર વિશ્વ કાેરાેના મહામારીનાે સામનાે કરી રહંુ્ય છે. એા 
દરમમયાન જયારે મહામારી એને એાકસ્પસ્મક એાપદા એેક સાથે એાિી પડે 
ત્યારે એાિી ઘટના નાે સામનાે કરિાે એાપણાં માટે એતં્યત મુશ્કેિ તથા પીડા 
દાયક હાેય છે. એાિી જ એેક દુુઃખદ ઘટના એમદાિાદ ખાતે નિરંગપુરા 
વિસ્તારમાં એાિેિ શ્રેય હાેસ્પિટિમાં બનેિ છે. પ્ાપ્ત વિગતાે એનુસાર તારીખ: 
૬ ઓગષ્ટના રાેજ રાવત્રના એંદાજે ૩.૩૦ િાગ્યે હાેસ્પિટિના ચાેથા માળે 
એાિેિ ઈમરજન્સી કેર યુલનટ (I.C.U) વિભાગમાં કે જે મ્યુલનબસપિ 
કાેપાોરેશન દ્વારા કાેવિડ-19 ની સારિાર માટે ડેબસિટે કરેિ હતાે તેમાં બડે 
નં.- ૮ પાસે એાિેિા મશીનના (િેન્ટીિેટર કે પલ્સ એાેક્સક્સમીટર) િાયહરિંગમાં 
શાેટા-સહકિટના કારણે એાગનાે બનાિ બનિે હતાે. એા શાેટા સહકિટ થી શરૂ 
થયેિ એાગ એન્ય જલ્દીથી સળગી શકે તેિી િસ્તુએાેના સંપકામાં એાિિાથી 
િધુ પ્સરતા સંપૂણા  ICU વિભાગ ટંુક જ સમયમાં એાગની જપેટમાં એાિી 
ગયેિ હતાે. એા દુઘાટનામાં એાગથી થતા ધુમાડા તથા ગૂંગળામણના કારણે 
ત્યાં કાેરાેનાની સારિાર િઈ રહેિ 8 દદીએા ેએકાળે એિસાન પામ્યાં જેમાં 3 
મહહિાએા ેતથા ૫ પુરુર્ાેનાે સમાિેશ થાય છે. એાિી ઘટનાએાે  હાેસ્પિટિાેમા 
િાયર સેફ્ટી ને િઈને રાખેિ ગંભીર બેદરકારી તથા ઉદાસીનતા છતી કરે છે. 

દુઘકટના થવાના ંકારણા:ે 
1. હાેસ્પિટિ તંત્ર દ્વારા િાયર સેફ્ટીનુ ંNOC રીનુ્ય કરાિેિ નહાેતુ.ં 
2. હાેસ્પિટિ એન ે AMC િાયર વિભાગ િચ્ચ ે NOC બાબત ેસંકિનના ે
એભાિ. 

3. ઝડપી એાગ પકડી શકે તેિા મટીહરયિ જમે કે સેનેટાઈઝરની બાેટિા,ે 
PVCની PPE કીટ, િાઈબરના ંબેડ તથા એાેક્સક્સજન બાેટિનાે િપરાશ. 

4. ઈમરજન્સી કેર યુલનટ (I.C.U) િાેડામાં  ઈમરજન્સી એેક્ટ્ક્ઝટ વિિંન્ડાે(બારી) 
રાખેિ નહાેતી તથા યાેગ્ય િેન્ટીિેશન સુવિધાની ઉણપ. 

5. હાેસ્પિટિના બબલ્લ્ડિંગમાં એાપાતકાિીન લનકાસના ે એભાિ તથા 
એેક્ટ્ક્ઝટ ગટેની જગ્યાએે ગેરકાયદે કેન્ટીન બનાિી દીધેિ. 

6. એપુરતા પ્માણમાં િાયર સેફ્ટીના સાધનાે એને એાઉટ એાેિ ડેટ થયેિા ં
િાયર એેક્સહટિંગ્યુશર (બાટિાએા)ે. 

7. િાયર હિિ એન ેએાપદા પ્બંધનનાે એભાિ. 
8. NBC, ૨૦૧૬ ના 'િાયર એન ેસેફ્ટી' ના કાયદા મુજબ સમયાનુસાર 
િાયર એાેહડટના ેએભાિ. 

9. એાિી પહરસ્થિવતમાં શુ ંકરિંુ એે બાબતનુ ંજ્ઞાન એને ટે્લનિંગના ેએભાિ. 
સુધારાત્મક આને આસરકારક પગલા :- 
1. ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિના સાધનાેની સમયાનુસાર ચકાસણી થિી જેઈએે જેથી 
તેમાં રહેિી કાેઈ પણ ક્ષવતએાેની યાેગ્ય સમયે જણકારી મળી શકે. 

2. હાેસ્પિટિમાં પૂરતા પ્માણમાં જરુરી હાેય એેિા િાયર એને સેફ્ટીન ે
િગતા સાધનાેનાે િપરાશ એને તેની સમયાતંરે ચકાસણી થિી જેઈએે. 

3. પેસીિ િાયર પ્ાેટેકશન સીસ્ટમ એપનાિિી જેથી કરીન ે એાગ 
શરૂએાતથી જ કન્દ્ટ્ાેિ થઇ જય. 

4. હિાની એિર-જિર થઇ શકે તે માટે યાેગ્ય િેન્ટીિેશન-બસસ્ટમ એને  

એાપાતકાિીન બારીની વ્યિિા હાેિી 
જરૂરી છે. 

5. NBC, ૨૦૧૬ ના લનયમ મુજબ કાેઈ પણ 
ઇમારતમાં િાયર પ્ાેટેકશન બસસ્ટમ એને 
એાપાતકાિીન લનકાસ હાેિા જરૂરી છે. 

6. બાંઘકામ કચેરીના ં નીવતલનયમાેનુ ં
વ્યિસ્થિત એન ેસમયાનુસાર પાિન કરી, 
તેએાેની પરિાનગી સાથે બાંઘકામ કરિંુ 
એને સાથે િરલજયતપણ ે િાયર 
પ્ાેટેક્શનના તમામ સાધનાે િગાિિા 
જરૂરી છે. 

7. એાિી પહરસ્થિવતને પહાેચી િળિા માટે જ ે
તે વ્યન્િએે શુ ં કરિંુ એેનું જ્ઞાન હાેિંુ 
જરૂરી છે. 

8. માેક િીિ જેિી પ્િૃવતએા ે કરી એાિી 
ઘટનાએાેમાંથી કેિી રીત ે બચિુ ં એને 
બીજન ે પણ બચાિિા  તથા 
એસ્થિશામક સાધનાનેાે યાગે્ય ઉપયાેગ 
કેિી રીતે કરિાે એેનાે એભ્ાસ હાેિા ે
જરૂરી છે. 

9. એાિી એાપદા સમયે િાલનક િહીિટી 
તંત્ર, િાયર વિભાગ તથા પાેલિસ વિભાગ 
િચ્ચે યાેગ્ય સંકિન હાેિુ મહત્વનુ છે. 

 

1. િટાકડા હંમેશા માેટા વ્યન્િ, કે 
િડીિ ની હાજરી માંજ િાેળિા. 
ઘર થી થાેડા દૂર એંતરે રાખી ન ે
િાેડિા જરૂરી છે. 

2. િટાકડાિ િાેડતી તા ે િખત ે થાેડંુ 

એંતર રાખિંુ ખુબ જરૂર જ ે કેમ કે 

િટાકડા સળગિા એે ખુબ 

જેખમકારક છે. 

3. િટાકડા િાેડતી િખત ે સુતરાઉ 

કાપડના કપડા ં પહેરિા જરથી 
સરળતાથી એાગ ના પકડી શકે. 

4. િટાકડા િાેડતા પહેિા પાણી ભરેિી 
એથિા રેતી ભરેિી ડાેિ સાથે રાખા ે
જેથી એાગ ને બુઝાિી શકાય. 

5. ઘર ની એાસ-પાસ સળગી શકે તેિી 
િસ્ત ુથી દૂર રહી િટાકડા િાેડિા. બીજ 

ને પણ દૂર રાખિા, જેથી કાેઈ 

એકસ્માત ન સજાય. 

6. બાળકાેથી દૂર એને િલનિચર, પડદા એને 
એન્ય જ્િિનશીિ િસ્તુ એન ે
સજ્જાથી દૂર મીણબત્તીએાે એને તેિના 
દીિા સળગાિા. 

ઇલેક્ટ્રિક કરંટ લાગેલ વ્યક્વક્ત ને બચાવવા માટે  ુ ંકર ું? 

નાેંધ: પ્રાથવમક સારવાર આાપવા માટે આાપ ેયાેગ્ય પ્રાથવમક સારવાર આાપવા માટે ની પ્રમાણણત સંસ્થા માંથી તાલીમ પામેલ હાેવા આવત આાવશ્યક છે. પ્રાથવમક સારવાર 
આાપનાર ન ેફસ્ટક આેડેર કહેવાય છે જે પ્રાથવમક સારવાર આાપવા માટેનુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવે છે જે પ્રમાણણત કરેલ હાેય છે. 
 

૧. કરંટ લાગેલ વ્યક્વક્ત કઈ પટિરક્વસ્થવત 
માં છે તે ચકાસણી કરવી, તેના  રીર સાથ ેકરંટ ના ે
વાયર િ ક થાય છે કે કેમ તે ચકાસવુ, નજીક 
ઉભલેા વ્યક્વક્તઆાેન ે દૂર કરવા.  ક્ હાેય તા ે
ઇલેક્ટ્રિકલ સપ્લાય બંધ કરવા ેજેથી આાપણુ ંબચાવ 
કાયક નું ૫૦% કામ સરળ થઇ જ .ે 

૨. જેા હાથ/ રીર ના જે ભાગ સાથ ેવાયર 
િ ક થતા ેહાેય તેને સૂકી લાકડી થી યાેગ્ય આંતર રાખી 
દૂર કરા.ેઆા દરમ્યામ આાપણા હાથ સૂકા હાેવા જરૂરી છે, 
યાેગ્ય રબર, પ્લાસ્ટસ્ટક ના ચપલ  કે બુટ પહેરવા જેથી 
આાપણન ેકરંટ ના લાગે તે બાબતની  ખાસ કાળજી લેવી. 

૩.વાયર દૂર કાયક બાદ વ્યક્વક્તન ેસીધા 
સુંવાળા,ેતેઆાેના ડાબા ભાગ ેહૃદય ની જગ્યાઆે પંપીંગ 
ની રીત ે ડાઉન-આપ,ડાઉન-આપ,કરા,ેજેા વ્યક્વક્તમા ં
કાેઈ પ્રકાર ની હલચલ કે પ્રવતટિક્રયા જણાય તાે ૧૦૮ 
આેમુ્બ્યલન્સન ેફાેન કરી વધુ સારવાર માટે હાેસ્પિટલ 
માેકલા.ે 

આાગ લાગે ત્યારે  ું કર ાે ? 

ઇમજાન્સી જયારે પણ એાિતી હાેય છે તે કાેઈ ને પૂછી ને એાિતી નથી હાેતી, સામાન્ય રીતે એાપણી બેદરકારી ને 
િીધે માેટી દુઘાટનાએાે બને છે,પણ એાગ િાગે ત્યારે એાપણને સા  ઘભરાય જઇયે છીએે. પરંતુ ઘભરાિંુ નહહ. શાંત 
મગજ રાખી કામ િેિંુ ખુબ એગત્યનું છે. એાિી પહરસ્થિવતમા ંનાના બાળકાે એને િૃધધાે નું ખાસ કાળજી િેિી. 

બીજાને જાણ કરાે: જ્યાં પણ એાગ િાગી હાેય તેમ જણાય 
તાે તરતજ  બીજ નજીકના વ્યન્િ ને જણ કરાે જેથી તેએાે 
પણ ત્યાં થી દૂર રહે. 
સીડીના ે ઉપયાેગ કરાે: જયારે પણ એાગ િાગે એને તમે 
માેટી ઇમારત માં હાેિ તાે ત્યાં થી બહાર નીકળિામાટે સીડી 
નાે ઉપયાેગ કરિા.ે  
કાચ ને તાડેાે: ઇમજાન્સી એિામા સ્થસ્વચ ના કાચ ને તાડેા ે
જેથી ત્યાં નું એેિામા િાગશે એને િાયર હટમ ત્યાં એાગ 
બુજિિા પહાોંચશે. 
ભાેઈતસળયે બેસી ધુમાડા માથંી બહાર નીકળાે: નીચા િળી 
ગુતાને થી જમીન પાર બેસી જય ધીમે ધીમે બહાર નીકળાે 
જેથી એાગ નાે ધુમાડાે તમને નહહ િાગે.એા રીતે બીજ 
િાેકાેને પણ બચાિાે. 
આગ્નગ્ન ામક યંત્રથી આાગ બુિાવાે: જે એાપણી નજીક 
એસ્થિશામક યંત્ર િટકાવંુ્ય છે એને જે તમને તેનાે ખરેખર 
ઉપયાેગ કરતા એાિડે છે તાે તેનાે ઉપયાેગ કરી એાગ ને 
કાબુમાં કરાે. 
 સાેસીયલ નેટવકક મા ંસમય ના બગાડાે: ખુબ એગત્ય ની  બાબત છે કે બૂમ બમ કરિામાં કે તે વ્યન્િ ને 

સમજિા માં એાપણે ખુબ સમય િેડિીયે છે જેથી યાેગ્ય સમય પર જે તેને બચિામાં એાવ્યાે હાેય તાે તે બચી ગયાે 
હાેટ તેિી લનષ્ફળ િાતાે થાય છે તેથી તેને બચાિિા માં સમય નાે ઉપયાેગ કરિાે. 

ઇલેક્ટ્રિકલ વાયટિરિંગ ને લીધે થતા આકસ્માતાે: 
ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ િાયહરિંગ જૂનું એથિા િાે કાેિીટી નું હાેિાથી 

એાગ ની ઘટના ખાસ કારણાે એનુરૂપ બનતી હાેય છે. ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ 
એસ્થિનું એેક મુખ્ય કારણ જૂનું ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ િાયહરિંગ છે. જે ઘર ખૂબ 
જ જૂનું છે, તાે તેમાં એાજનાં સરેરાશ ઘર, જેમ કે કમ્પ્યુટર, માઇક્રાેિેવ્સ 
એને એેર કણન્ડશનર જેિા વિદ્ુત ઉપકરણાેની િધેિી માત્રાને 
લનયંવત્રત કરિાની િાયહરિંગ ક્ષમતા  િધુ હાેતી નથી. જૂનુ ં ઘરનુ ં
િાયહરિંગ િધેિા પાિર િાેડને હેન્ડિ કરી શકશે નહીં. જૂની િાયહરિંગ 
ઝડપથી ગરમ થાય છે એને એાગ પકડે છે. કેટિીકિાર તે કહેિંુ 
મુશ્કેિ છે કે તમારી પાસે જૂની એને એસુરબક્ષત િાયહરિંગ છે કે કેમ 
કારણ કે ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ કામ માેટાભાગે તમારા ઘરની હદિાિાેની પાછળ 
છુપાયેિંુ હાેય છે. જે કે, િાયહરિંગની સમસ્યાએાે એે એાગનાે માેટા ે
ખતરાે છે. એત્યારસુધીના જેટિા પણ એાગની ઘટનાએાેમાં સા થી 
િધુ જે કારણ હાેય તાે એે માત્ર એને માત્ર શાેટા સહકિટ (ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ 
ના કારણાે) ને િીધે થયા છે. ભારત માં ૮૦% એાગ ની ઘટના 
ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ શાેટા સહકિટ ન ેિીધે થયા છે. 

વિદ્ાથી મમત્રાે,  
એા ગચન્દ્હ તમારી સુરક્ષા માટે બનાિામાં એાવંુ્ય છે, જ્યાં જ્યા ં
મુખ્ય રાેડ સાથે ની શાળાએાે એથિા મુખ્ય માગા થી જતાે જ ેરાેડ 
સીધાે શાળા ને જેડતાે હાેય તેિા રસ્તાના ડાબી બાજી ખાસ 
િગાિેિા હાેય છે.સાથે સાથે ઝીબ્રા ક્રાેબસિંગ પણ હાેય છે જેથી 
વિદ્ાથીએાે તે રસ્તાે પસાર કરી શકે. એા ગચન્દ્હ માં એેમ કહેિા 
માં એાિે છે કે "એાગળ શાળા છે" એાથી જે પણ િાહન ચાિાક 
તે િાંચી/કે જેઈ ને પાેતાનું િાહન ધીમુકરે છે એને પસાર થતા 
વિદ્ાથીએાે ને ખાસ પસાર થિા માટે સમય એાપે છે. મમત્રાે જયારે 
પણ તમે તમારા પાપા મમ્મી સાથે કાર,કે માેટરસાયકિ પર જિ 
ત્યારે તમારી શાળા નજીક ના મુખ્ય રસ્તા પર એા ગચન્દ્હ જરૂર 
જેજે એને સાથે સાથે સાથે તે સુ કહે છે તે પણ જણાિજે. એન ે
તમે પણ તે ગચન્દ્હ ના લનયમાે નું પાિન કરજે. 
 
 SCHOOL AHEAD 

આાગળ  ાળા છે 
 

 

શ્રી.પ્રતીક ધાેળટિકયા (દસક્ષણ ગુજરાત )       ૭૪૦૫૬૬૬૧૨૩ સેફ્ટી સાેલ્જર ગુજરાત : - િેબસાઈટ: www.safetysoldiers.com  ઇમેઇિ: safetysoldiers03@gmail.com 

વમત્રાે  ું આા ઝચન્હ વવષે જાણાે છાે ? 

એા માગા ગચન્દ્હ  એે સૂચિે છે કે એાગળ / નજીકમાં  શાળા એાિેિી છે જેથી િાઇિરને પાેતાનું િાહન 
ધીમંુ કરિંુ જરૂરી છે એને કાળજીપૂિાક પ્િેશ કરતા વિદ્ાથીએાેને  પસાર કરિા સમય એાપી કાળજી પૂિાક 
ધ્યાન એાપિંુ.વિદ્ાથીએાે દાેડીને કે ઝડપ થી રસ્તાે પાર કરિાનાે પ્યાસ કરે છે. તેમની સિામતી માટે 
હંમેશા િાઇિ કરાે કાળજીપૂિાક નજીકના શાળા ના વિદ્ાથીએાેનું રક્ષણ કરિંુ જરૂરી છે. 

"આાપ સવક વાંચકાે ને ટિદવાળી ની ખુબ ખુબ  ુભકામનાઆાે" 

"સ્વસ્થ રહાે" "સુરસક્ષત રહાે" 

આમારા કાયક ને આતંગકત સિુાવ,માગકદ કન,કે સહાય બાબતે આમાેને ફાેન દ્વારા,ઇમેઇલ દ્વારા જાણ કરી  કાે છાે. આેક નનસ્વાથક કાયક કરીયે છીઆે જેથી આમારા લખાણ,માટિહતી માં ક્ષવત જણાય જાે માફ કર ાેજી. 
 

શ્રી.વાસુદેવ ધડુક (ઉત્તર ગુજરાત,સાૌરાષ્ટ્ર)        ૯૬૦૧૦૫૬૩૮૦  
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ભૂકંપ પછી 

કુદરતી આાફત: ભૂકંપ સામ ેકેવી રીત ેરક્ષણ મેળવી  ું? 

 

   

    BOOK POST  

જેખમાે/કુદરતી એાિતાે ને જણાે. તમારા વિસ્તાર,રહેઠાણ, શાળા,કાેિજે 
કે  સંિામાં ભૂકંપના જેખમાેથી  કેિી રીતે બચી શકાય તે માટે જત ે
પહરગચત થાએાે. 

ભૂકંપ પહેલા કહેિાય છે કે "પૂર એાિતા પહેિા પાર બાંધિી" જે યાેગ્ય 
ત યારીએા,ે યાેગ્ય જગૃવત એને યાેગ્ય તકેદારી રાખીયે તાે ઘણી માેટાે  

  હાેનારતાે થી એાપણ ેએને એાપણા પહરિાર ને બચાિી શકીયે છીએે. યાેગ્ય સાિચેતી એેજ રક્ષણ 
માટે ના દ્વાર ખુલ્ા મૂકે છે. કુદરતી એાિતાે એે કાેઈ ને કહી ને એાિતી નથી તેથી યાેગ્ય જગૃત 
હાેિી એે એેક સકારાત્મક િિણ કહેિાય. ભૂકંપ એેક એેિી એાિત છે જેમાં ઘણા સજક વ્યન્િ 
પણ પાેતાનાે ભાેગ બને છે. તેિા સમય માં શું કરિંુ તે ખ્યાિ રહેતાે નથી. ભૂકંપ એાિતા પહેિા 
યાેગ્ય સાિચેતી ના પગિાં િેિા જરૂરી છે. 

 

બહાર નીકળિાના રસ્તા વિર્ે જણાે. તમારા નજીકના 
બહાર નીકળિાના રસ્તા જે યાેગ્ય રીતે નક્કી કરેિ હાેય તે વિર્ે 
એાપણન ેખ્યાિ હાેિાે જરૂરી છે. તમારંુ ઘર એથિા કાયાિળ ત યાર 
કરાે. તમારંુ ઘર એથિા જ્યાં એાપ કામ કરાે છાે ત્યાં યાેગ્ય વ્યિિા 
ત યાર કરાે ,યાેગ્ય સમજણ િાે. 
 

      તમારી ઇમરજન્સી સપ્લાય કીટ ત યાર કરાે. 
એાપાત્કાિીમ સમય માં યાેગ્ય સારિાર મળી રહે એને સ્વ 
બચાિ માટે ઇમજાન્સી કીટ ત યાર કરાે એને સુિભ 
બનાિાે. િસ્ટા એેઇડ કીટનાે ઉપયાગે કરિાનું શીખાે.  
 

 

તમારા ઘરાેમાં,કાયાિળ એથિા શાળાએાેમાં ભૂકંપ સુરક્ષાની ત યારી કરાે: 
૧ .િટકાિેિા પંખા એને ઝુમ્મર ની યાેગ્ય ચકાસણી કરા ેકે તે ઢીિા તા ે
નથી ને જેથી નીચે ના પડે. 
૨.જલ્દી તૂટી શકે તેિી િસ્ત,ુહાલનકારક રસાયણાે , જ્િિનશીિ પદાથાો ને 
એાેછામાં એાેછી એને સુરબક્ષત જગ્યાએે જિેી નીચી એિમારી માં મૂકિંુ 
જરૂરી છે. જેથી ભૂકંપ દરમ્યાન કાેઈ ક્ષવત કે નુકશાન પહંુચે નહહ. 

 

એસ્થિશામક ઉપકરણ નાે ઉપયાેગ , એેિામા બસસ્ટમ 
વિર્ે માહહતી ગેસિાઇન બંધ કરીને એને સહકિટ બ્રેકર વિર્ે જણિંુ જરૂરી છે.  

 એથિા જ્યાં એાપ કામ કરાે ચાે ત્યાં યાેગ્ય વ્યિિા ત યાર કરાે ,યાેગ્ય સમજણ 
િાે. માેકિીિ દરમમયાન ભાગ િેિાે એાિશ્યક છે. લનયમમતપણે ઇિેક્યુએેશન 
પ્હક્રયાની પે્સ્પક્ટસ કરાે.  
 

 

ભૂકંપ દરમ્યાન ભૂકંપ નાે એાંચકાે જયારે એનુભિાય છે ત્યારે 
એપને ઘણા ગભરાય જઈએે છીએે, સાથે-સાથે  
  

જયારે કાેઈ પણ પ્રકાર ની કુદરતી આાફતાે આાવે ત્યારે સાૌથી વધારે આસંતુનલત થઇ જઇયે છીઆે આા પ્રકારની પટિરક્વસ્થવતમા ંઆાપણેસાૌ કયા કયા 
પ્રકારના પગલાં લેવા,ભૂકંપ પહેલા,ભૂકંપ દરમ્યાન,આને ભૂકંપ પછી,  ું  ું કાળજી લેવી જેાઈઆે? તે બાબતની જાણકારી હાેવી આવત આાવશ્યક છે. 

બુમા-બમ પડી જય છે એને દાેડા-દાેડ થઇ જય છે જેમાં ઘણી ઈજએાે થાય છે. માટે શાન 
મગજ રાખી યાેગ્ય સાિચેતી ના પગિાં િઇ પાેતાનું એને પરીિાર નું રક્ષક કરિંુ એેજ 
હહતાિહ છે. એાિી પહરસ્થિવતમાં શાંવત રાખાે,ગભરાશાે નહહ,કાચની બારી,ઉપર થી પડી 
શકે તેિી ભરી િસ્તુએાે થી દૂર રહાે એને નીચે બતાિેિ ગચત્રાે એનુસાર પાેતાનું રક્ષણ કરાે. 
  

સે્ટપ ૧. ડ્ાેપ આાને ઘી ફલાેર: 
ઘૂટણ થી િાંકા િળી જમીન 
પર બે હાથ મૂકી બેસી જએા.ે 
જેથી ભૂકંપના એાચંકા એાછેા 
એનુભિાશે. 

સે્ટપ ૨ . ટેક કવર આંડર ઘી ટેબલ: 
ધીરે ધીરે ટેબિ,બેન્દ્ચ,પિંગ ની 
નીચે એે પ્માણે જતા રહાે કે તમે પુરે 
પુરા કિર થઇ જિ, જેથી કાેઈ િસ્તુ 
તમારી એથિા તમારા કાેઈ શરીરના 
એંગ પર પડે નહહ. 

સે્ટપ ૩. હાેલ્ડ આાેન આસ્ટન્ટલ 
ઘી  ેટિકન્ગ સ્ટાેપ:  
યાેગ્ય રીત ે મજબૂત પકડેિા 
ટેબિ ના પાયા ને ત્યાં સુધી 
પકડી રાખાે જ્યા ંસુધી ભૂકંપ ના 
એચકા શાંત ન થાય. 

ભૂકંપ ની ધુ્રજરી શાંત થયા પછી, બબલ્લ્ડિંગમાંથી 
નક્કી કરેિા ઇમજાન્સી એેક્ઝીટ નાે ઉપયાેગ 
કરી બહાર નીકળાે એને લનયુિ કરેિા  
નજીકના એેસેમ્બિી પાેઇન્ટ પર પહાોંચાે. સાથે 
સાથે તમારા પહરિાર ના દરેક વ્યન્િ ને 
સાિચેતીથી બહાર કાઢાે, યાેગ્ય જરૂહરયાત ના 
સાધનાે સાથે રાખા,ેિૃદ્ધ એને બાળકાેન ેયાેગ્ય 

જે તમે િરતા િાહનમાં છાે, તાે િાહન બંધ કરાે 
એને બહાર નીકળાે.ઇમારતાે, િૃક્ષાે, ઇિેક્ટ્ક્ટ્ક 
થાંબિા એને ભૂસ્ખિન જેિી જેખમી વિસ્તારાેથી 
દૂર રહાે. 

માગાદશાન એાપાે. જે તમે બહાર હાેિ, કાેઈ ભીડ 
િાળી જગ્યા એે હાેિ ત્યારે તમે  ત્યાં થી નીકળી  
ખુલ્ા વિસ્તારમાં/મેદાન માં પહાોંચાે જિ. જથેી કાેઈ 
ઇમારત પાડિાની હાેનારતાે થી બચી શકાે છાે. 

ભૂકંપના એચકા પૂરા થાય બાદ,એથિા બધંુ શાંત થયા બાદ 
પાેતાન ેસાંભળા,ેસાથે સાથે એાપણા પહરિાર,નાના બાળકા,ેતથા  

પાિતુ પ્ાણીએા ેને સાંભળાે. એાિી હાેનારત બાદ સહાય કાયા માટે રેસ્ક્ય ુ હટમ એાિતી હાેય 
છે.જેની મદદ િઈ શકાે છાે.   

૧. સા પ્થમ પાેતાનુ ંશરીરને યાેગ્ય ચકાસણી કરા ે કે ક્યાંક િાગ્યુ ંતા ેનથી 
ન,ેનાના બાળકા ે,િૃદ્ધ ને ખાસ તપાસા ેકારણકે એાિી હાેનારતા ેદરમ્યાન 
માનબસક સંતુિન ખાેરિાથી ઇજ પહંુચ ેછે પરંતુ માનબસક રીત ેતે ઇજનાે 
ખ્યાિ એાિતા ેનથી જ ેચકાસિંુ ખુબ જરૂરી છે. 

૨. વતરાડ પડેિી ઇમારતા.ેમકાન, થી દૂર રહા ેકારણકે તે ક્યારે પણ ધરાશાય 
થઇ શકે છે.જ ેથી નાના બાળકા ેન ેખાસ સાચિિા.  

૩. ભૂકંપ બાદ ઘરમાં પહાોંચતા પહેિા /કાેઈ પણ િસ્તુ ને િશા કાયા િગર ચકાસણી કરા.ે 

- એાપણા મકાન ની કાેઈ દીિાિ પાર વતરાડ કે ગાબડંુ પડંુ્ છે તે યાેગ્ય તપાસાે. 
- એાપણા મકાનમાં ના રસાેડા માંથી કાેઈ ગસે ની ગંધ એાિે છે કે કે તે તપાસાે. 

-એાપણા મકાન માં િગાડેિ ઇિેક્ટ્ક્ટ્કિ કેબિ માં િાકા  થયી રહ્યાે છે કે કેમ ત ે
તપાસા,ે કપાયેિા કે ખુલ્ા િાયર ન ેિશા કરિા ેનહહ. 

સંકલન: વાસુદેવ ધડુક 

ટિડિાસ્ટર મેનેજમેન્ટ 

-મકાન ની બાિકની માં ખુબ ધ્યાન પૂિાક જિંુ જે ત્યા ં વતરાડ કે બંધ કામ તૂટેિુ ં
જણાય તાે ત્યા ંજિંુ નહહ એને બાળકાેન ેજિા દેિા નહહ. 
- તમારા મકાન ના બારી,બારણા,ં કે કાચના િેસ્ટન્ટિેશન વિન્ડા ેિગેરે નુ ંયાેગ્ય 
ચકાસણી કરા.ે 

     -જે મકાન માં નાની એાગ કે િાકા  થતા ેહાેય તા ેત્યા ંથી દૂર થાિ એને િાયર 
બબ્રગેડ ને િાેન કરી માહહતી એાપાે. 

-તમારા પહરિાર,પાડાેસી,કે મમત્રા ેની ગણતરી કરા ેકાેઈ ખાેિાયું તા ેનથી ને, જે 
કાેઈ ખાેિાયેિ જણાય તા ેતેને શાેધિાના ેપ્યત્ન કરા,ેએને રેસ્ક્યુ હટમ ન ે
જણ કરા.ે 

સંકલન: પ્રતીક ધાેળટિકયા 

વ્યક્વક્ત વવ ેષ 

મૂળ ગુજરાતના આને કલકતામાં નનિઃસ્વાથક ભાવે આાગની સામે દાડેી સમાજને બચાવતા:પદ્મશ્રી સબપપન ગનત્રા 
ભારત માં ઘણા વ્યન્િ વિશેર્ તરીકે ઉભરી એાવ્યા છે.જેન ે 
ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મશ્રી એને પદ્મવિભૂર્ણ પુરસ્કાર થી 
સન્માલનત કરી સમાજમાં વિશેર્ કાયા બાદિ િાન એાયું છે. 
ગુજરાત એને તેના સંિિ વિવિધ રાજ્યાે માં વિશેર્ કાયા 
કરનાર વિશેર્ વ્યવતએાે ની એાજે િાત કરિાના છીએે. સુરક્ષા 
જગૃવત કેટિી જરૂરી છે તે ત્યારેજ ખબર પડે જયારે એપને સા  
તે પહરસ્થિવતમાં હાેઈએે એને એાપણે ક જ કરી ના શકીયે. ખાસ 
કરીને સમાજ માં ઘણા એેિા વ્યવતએાે છે જેને સમાજ માટે 
પાેતાના િર્ાો ના િર્ાો સેિાભાિ થી લનુઃસ્વાથા રૂપે એાયા છે. 

લનુઃસ્વાથા ભાિે સમાજ 
ની સેિા કરતા એેક 
એેિાજ વ્યન્િ વિશેર્ 
ની િાત િઇ ને હંુ 

 •લાેકડાઉંન ના સમય માં આાેનલાઇન ઝચત્ર િધાક -"લાેકડાઉંન" ઈ-બુક વવમાેચન 
•સેફ્ટી સાેલ્જર ગુજરાત એને નારાયણ વિદ્ા વિહાર શાળા ના સંયાેજન થી એાેનિાઇન ગચત્રિધાા યાેજી હતી જેમાં વિદ્ાથીએાે,િાિીએાે લશક્ષકાે તથા 
ભૂતપૂિા વિદ્ાથીએાે એે કાેરાેના મહામારી માં વિદ્ાથીએાે ની એંદર રહેિી રંગાે થી ભરેિી કિા ને બહાર ઉભરિા એને લશક્ષકાે ,િાિીએાે માં છુપાયેિી કિા 
ને બહાર કાઢિા કાેરાેના ની બીમારી તથા તેની સુરક્ષા એને જગૃવત વિર્ય પર એિગ એિગ કેટેગરી પર એાેનિાઈન ગચત્ર િધાા યાેજય. કુિ ૪૦૦ જેટિા 
ગચત્રાે મળ્ા જેની "લાેકડાઉંન" ઈ-બુક બનાિી ભરૂચ લજલ્ા લશક્ષણ એવધકારી શ્રી નવનીત મહેતા ના િરદ હસ્તે એાેનિાઇન વિમાેચન કરી રાજ્યના 
લશક્ષણમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસસિંહ ચુડાસમા ને એાેનિાઇન એપાણ કરી.  
 •૭૪ મા ંસ્વતંત્ર પવક પર... www.safetysoldiers.com 
•ભારત ના ૭૪માં સ્વતંત્ર પિા પર સેિટી સાેલ્જર ગુજરાત ની િેબસાઈટ www.safetysoldiers.com  
નુ ંએાેનિાઈન વિમાેચન કરાયુ.ં મહાત્મા ગાંધી શ્રમ સંિાન ના પ્ાધ્યાપકાે એને ગુજરાત ના ૧૩ નજલ્લા 
ના વાેનલયન્ટસક ની ઉપસ્થિવતમાં એા િેબસાઈટ નું વિમાેચન કરિામાં એાવ્યુ.ં  
 

એાવ્યા ેછંુ જે ગજુરાતી તરીકે નાે હંુ ગિા એનભુિંુ છંુ. એેિા ૬૨ 
િર્ાના પદ્મશ્રી બબમપન ગનત્રા કે જેએાે મૂળ ગુજરાત ના એન ે
હાિ કાેિકાતા માં િસતા,ખાસ તેએાે જ્યાં પણ એાગ ની ઘટના 
બને તાે ત્યાં લનુઃસ્વાથા ભાિે િાેકાેને બચાિિા દાેડી જય છે. 
 
 
 
 
 
કાેિકાતા શહેરમાં િાયરમેન તરીકે પાેતાની સેિાએાે એાપી 
રહેિ એેિા બબમપન ગણાત્રા જેએાે વ્યન્િ વિશેર્ તરીકે ઉભરી 
એાવ્યા છે. જેની િાયર િાઇટીંગ િાેસા સમાન છે. પાેતાના જીિ 
ની પિા કાયા િગર ઘણીિાર એેિી એાગ ની ઘટનાએાે માં બચાિ 
કયાો કાયા છે જે માટે તેમને ગા રિ પુરસ્કાર પણ પ્દાન કયુું છે.ત ે
વ્યિસાયે ઈિેક્ટ્ીલશયન છે. એને નજીિાે  િેતન મેળિતા હતા. 
પરંતુ સમાજ સેિા ની એેક ઉત્સાહ એને કાયા ની ધગસ થી 
કિકતા ના ટ્ાહિક પાેિીસને પણ ટ્ાહિક લનયંત્રણ માં મદદ 
કરતા હતા. િાયર િાઇહટિંગના સંદભામાં બીપીન ગનત્રા પાસે 
એેિી કાેઈ તાિીમ કે હડગ્રી નથી. તેણે એસ્થિશમન દળની  
જેખમી નાેકરીમાં મદદ કરિાની શરુ કરી હતી ત્યારબાદ  હિે 
તે એેક વ્યાિસાવયક એસ્થિશામકના સ્તરે પહાોંચી ગયા છે. 

છેલ્ા ૪૦ િર્ાથી પણ િધુ સમય સુધી, બબમપન  ગનત્રા 100 થી િધુ 
એાગમાં મદદ કરી રહ્યાે છે. ખાસ બાબત એે નાોંધ િેિા જેિી છે કે 
એેક િખત સા થી કપરી એને જણ જેખમ માં મૂકી ને એાગ ની 
ઘટમાં માં તેએાે એે જે કામગીરી કરી જેથી સમાજ ને તેમના પર ગિા 
છે.  ખુબ એાેછા િાેકાે માં એાિા પ્કાર ની હહમ્મત એને 
તેજસ્વીતા ધરાિે છે જે બબમપન ગણાત્રા ધરાિે છે. 
બચાિમાં કાયામાં  એેક સગભાા સ્ત્રી હતી જે સળગતી 
બબલ્લ્ડિંગના પાંચમા માળે િસાયેિી હતી. મહહિા નીચ ે
એાિિા માટે  ખૂબ ડરતી એને ગભરાયેિી હતી, તેથી બબમપને 
ઉપર પહાોંચી તેની પાસે પહાોંચિા માટે મકાનનાે દરિાજે 
તાેડ્ાે  એને સગભાા સ્ત્રી ને સુરબક્ષત નીચે િાવ્યા. એાગ ની 
ઘટનાએાે માં જયારે બચાિ કાયા કરતા હાેય ત્યારે તેએાેને 
ઘણી િાર ઇજ પણ થાય છે.  
એને એાસ પાસ ના વિસ્તારાેમા ં પણ 
ધ્યાન રાખે છે કે ક્યાંક િાયર થઇ હાેય 
તા ે ત્યા ં પહાોંચે છે, ખાસ તેએા ે 
ટેલિવિઝનનાં સમાચાર પર સતત નજર 
રાખે છે એને એાગ િાગે તાે િાયર 

વિભાગને જણ કરે છે. િાેકિ 
ટ્ાન્સપાેટા, બસ,રીક્ષા ઉપયાેગ 
કરીને જતે સ્વ-ખચો જ ઘટના 
િળે  પહાોંચી ચકાસણી કરે છે. 
તેમના પ્યત્નાનેે સન્માન એાપી, 
પસ્થચ્છમ બંગાળ એસ્થિશમન 
એને એાપાતકાિીન  
વિભાગે તેમને એેક  
“મેટિ સ્વયંસેિક કાડા” એને 
ખાખી યુલનિાેમા એાયાે છે. 
તેએાે તેમના યુલનિાેમા પર 
લનસ્વાથા કેિા કાયા માટે ગિા થી 
િગાિે છે. 

ઉપર પહાોંચી તેની પાસે પહાોંચિા માટે મકાનનાે દરિાજે તાેડ્ાે  
એને સગભાા સ્ત્રી ને સુરબક્ષત નીચે િાવ્યા. એાગ ની ઘટનાએાે માં 
જયારે બચાિ કાયા કરતા હાેય ત્યારે તેએાેન ેઘણી િાર ઇજ પણ 
થાય છે. બબમપન ૨૪ કિાક સેિા કાયા માટે તત્પર રહે છે. 

 તેએાે જયારે પણ એાગ ની ઘટના માં બચાિ કાયા માટે 
જય ત્યારે હેલે્મટ,તેની ઈમજાન્સી િાઈટ સાથે,ખાખી 
યુલનિાેમા પહેરીનેજ જય છે. 

બબમપન જયારે પણ એાગ ની ઘટના િળાેએે પહાોંચે ત્યારથીજ 
ત્યાં ના િાયરમેન,િાયર એાેહિસરાે ની સાથે  ને મદદ માં િાગી 
જય. રેસ્ક્યુમાં તેએાે વિના સંકાેચે દાેડી જતા. તેએાેને 

બાળપણમાં બનેિી એેક ઘટના થી તેએાેના મનમાં એેક 
વિચાર એાવ્યા,ે િર્ા 1982 માં,તેએાે  12 િર્ાના હતા ત્યારે 
તેમાં માેટાભાઈ નરેન્દ્રને એેક એચાનક એાગ 
એકસ્માતમાં ગુમાવ્યાે હતા,ે જ્યારે એેક ઘટનાની એસર 
તેમાં બાળપણ પર પડી તેએાે એને તેમાં ભાઈ  
માેટરસાયકિ પર કામ કરતી િખતે સળગતાે તણખિુ ં
બળતણ પર પડંુ્ એને એાગ િાગી ત્યાર બાદ તેમના 
ભાઇને હાેસ્પિટિમાં દાખિ કરિામાં એાવ્યા હતા એને 
એેક મહહના પછી તેએાે ની મૃતુ્ય થઇ. એા ઘટના થી તેમાં 
જીિન માં એેક પહરિતાન એાવ્યું સમાજ ને એાિી 
ઘટનાનાે સામનાે ના કરિાે પડે, બધા સુરબક્ષત રહે તેિાે  
લનસ્વાથા ભાિ પ્ગટ થયા ેએને ત્યાર થીજ તએેાે એે એાગ 
ની ઘટનામાં બચાિ કાયા શરુ કયુું. 

માેટરસાયકિ પર કામ કરતી િખતે સળગતાે તણખિુ ં
બળતણ પર પડંુ્ એને એાગ િાગી ત્યાર બાદ તેમના 
ભાઇને હાેસ્પિટિમાં દાખિ કરિામાં એાવ્યા હતા એને 
એેક મહહના પછી તેએાે ની મૃતુ્ય થઇ. એા ઘટના થી તેમાં 
જીિન માં એેક પહરિતાન એાવ્યું સમાજ ને એાિી 
ઘટનાનાે સામનાે ના કરિાે પડે, બધા સુરબક્ષત રહે તેિાે  
લનસ્વાથા ભાિ પ્ગટ થયા ેએને ત્યાર થીજ તએેાે એે એાગ 
ની ઘટનામાં બચાિ કાયા શરુ કયુું. 

ઘટનાનાે સામનાે ના કરિાે પડે, બધા 
સુરબક્ષત રહે તેિાે  લનસ્વાથા ભાિ પ્ગટ 
થયાે એને ત્યાર થીજ તેએાે એે એાગ ની 
ઘટનામાં બચાિ કાયા શરુ કયુું. 

 એસ્થિશામક સ્વયંસેિક : પદ્મશ્રી બબમપન ગણાત્રા 

સ્વયંસેિક એસ્થિશામક િાયર 
બબ્રગેડના એવધકારીએાે બસિાય 
િિ એેક જ વ્યન્િ છે જે 
છેલ્ા 40 િર્ામાં કાેિકાતામાં 
િગભગ દરેક િાયર એકસ્માત 
િળે પહાોંચી ગયાે એને િાકેાે ન ે
બચાવ્યા. 

કાેિકાતા િાયર વિભાગ ના 
સ્વયંસેિક એસ્થિશામક તરીકે 
એાેળખાય છે. 

એેક સૂ્કિના છાેકરાએાેને છાેડિા-
મુકિાના કામ થી િઇ ન ે
ઈિેક્ટ્ીલશયન ની એાખી લજિંદગી 
મહેનતુ નાેકરીએાે કરી હતી, 
એાજે એેક સમાજ સેિક િાયર 
િાઈટર તારીખે એાેળખાય છે. 

પાેતાના ભાઇને એસ્થિમાં ગુમાવ્યા 
પછી, તેણે એાગમાં ડૂબેિા 
િાેકાેની મદદ માટે પાેતાનું જીિન 
સમમપિત કરિાનું નક્કી કયુું. 

છેલ્ા 40 િર્ામાં 
કાેિકાતામાં િગભગ 
દરેક િાયર એકસ્માત 
િળે પહાોંચી ગયાે એન ે
િાેકાે ને બચાવ્યા. 

કાેિકાતા િાયર વિભાગ ના 
સ્વયંસેિક એસ્થિશામક 
તરીકે એાેળખાય છે. 

એેક સૂ્કિના છાેકરાએાેન ે
છાેડિા-મુકિાના કામ થી 
િઇ ને ઈિેક્ટ્ીલશયન ની 
એાખી લજિંદગી મહેનત ુ
નાેકરીએાે કરી હતી, 
એાજે એેક સમાજ સેિક 
િાયર િાઈટર તારીખે 
એાેળખાય છે. 

પાેતાના ભાઇને એસ્થિમાં 
ગુમાવ્યા પછી, તેણે 
એાગમાં ડૂબેિા િાેકાેની 
મદદ માટે પાેતાનું જીિન 
સમમપિત કરિાનું નક્કી 
કયુું. 

િળે પહાોંચી ગયાે 
એને િાેકાે ન ે
બચાવ્યા. પસ્થચ્છમ 

 િાઈટર તારીખે 
એાેળખાય છે. 

પાેતાના ભાઇન ે
એસ્થિમાં ગુમાવ્યા 
પછી, તેણે એાગમા ં
ડૂબેિા િાેકાેની 
મદદ માટે પાેતાનું 
જીિન સમમપિત 
કરિાનું નક્કી કયુું. 

બંગાળ એસ્થિશમન એને 
એાપાતકાિીન વિભાગના 
સ્વયંસેિક એસ્થિશામક 
તરીકે એાેળખાય છે.  

સૂ્કિના છાેકરાએાેને છાેડિા-
મુકિાના કામ થી િઇ ને ઈિેક્ટ્ીલશયન ની એાખી 
લજિંદગી મહેનતુ નાેકરીએાે કરી હતી, એાજ ે એેક 
સમાજ સેિક િાયર િાઈટર તારીખે એાેળખાય છે. 

પાેતાના ભાઇને એસ્થિમાં ગુમાવ્યા પછી, તણેે એાગમાં 
ડૂબેિા િાેકાેની મદદ માટે પાેતાનું જીિન સમમપિત 
કરિાનું નક્કી કયુું. 

સમાજસેિા-િૃવત્ત, લનસ્વાથાભાિ, 
એને માનિતાના ગુણ ને સાકાહરત 
કરતુ વિશેર્ કાયા કયુું. એને તે 
બદિ ભારત સરકાર ના સિાોચ્ચ 
સન્માન માન ુએેક પદ્મશ્રી એેિાેડા  
 

 

થી સન્માલનત કરાયા.  
િર્ા ૨૦૧૭ માં 
ભારતના મહામહહમ 
રાષ્ટ્રપવત શ્રી પ્ાણબ 
મુખજી ના િરદ હસ્ત ે
રાષ્ટ્રપવત ભિન ખાત ે
પદ્મશ્રી એેિાેડા થી 
સન્માલનત કરાયા. 

વિવિધ એપદાએાે માં બચાિ કાયા કરી ને સમાજ ન ે
મદદરૂપ થિા માટે લનસ્વાથા ભાિે સેિા બદિ પલિમ  
બંગાળ ના િાયર એને ઇમજાન્સી સવિિસ વિભાગ ના 
ઉચ્ચ એવધકારી એને પસ્થચ્છમ બઁગાળ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા તેએાેને મેટાલિક એાઈ.ડી કાડા એાપી રાજ્યના 
સન્માલનત િાયર િાઈટર તરીકે ની ઉપમા મળી છે.   

લિિંક પાર ક્સક્લક કરાે. 
https://youtu.be/UiC-
J_k6FGU   

        આા પવત્રકા આમારી વેબસાઈટ 
www.surakshapatrika.com પરથી દર માસ ની 
૨જી તારીખે મેળવી  કાે છા ેઆથવા આમારાે નંબર 
૭૫૦૪૬૬૬૧૨૩ પાર વાેટ્સઆપ કરી  કાે છાે. આા 
પવત્રકા સમાજમાં બધાજ ન ે જરૂરી બન ે તેવી માટિહતી 
લખી છે. નનસ્વાથકભાવે સેવા આજે આમારં લક્ષ્ય છે. 

http://www.safetysoldiers.com/
https://youtu.be/UiC-J_k6FGU
https://youtu.be/UiC-J_k6FGU
http://www.surakshapatrika.com/

