


 હરિયાણા દેવવાલી નગિમાાં ૧૯૯૫ની ૨૩ રિસેમ્બિે, શાળાના ઈનામ 
 વવતિણ સમાિાંભમાાં ૪૨૫ જેટલા લોકો, જેમાાં મોટાભાગના બાળકો હતાાં તેઓ 
 અકાળે મતૃ્ય ુ પામ્યાાં હતાાં, કેમ કે તેઓએ આગની લપટોમાાંથી છટકવાનો 
 પ્રયત્ન કયો હતો. 
 જીવલણે આગે લોિડ કૃષ્ણા સ્કુલમાાં કાળો કેિ વતાડવ્યો હતો, જેમાાં ૯૩ બાળકો 
 મતૃ્યનેુ ભટેયાાં હતાાં, જેમાાંના તમામ તાવમલનાડુના કુાંભકોનમ નગિનાાં ૧૧ 
 વર્ડની ઓછી વયનાાં બાળકો હતા. 
 દિવરે્ આગ અને તેને સાંબાંવિત કાિણસિ ૨૫૦૦૦ વ્યરકતઓ મતૃ્ય ુપામ ેછે. 
 આગ અકસ્માતોમાાં મતૃ્ય ુપામતાાં લોકો પૈકી ૬૬% સ્ત્રીઓ હોય છે.  

પ્રાપ્તિસ્થાન : ફાયર સેફટી ઈન ઈન્ડિયા અને એન ઓવરવ્ય.ુ આર. આર. નાયર દ્વ્રારા અને રરટ પિટીશન ન.ં ૪૮૩, ૨૦૦૪  



દશાડવે છે કે આગ માટે દહન પેદા 
કિવા પયાડપ્ત ગિમી, બળતણ અન ે ઓરકસજન 
અમકૂ હોવા જોઈએ.  
 

બળવા માટે બણતણ, મોલેકયલુ/ ઘટકની શ ૃાંખલા 
તોિવા માટે પયાડપ્ત ગિમી અને દહન માટે 
ઓરકસજન સાથે આગ, પ્રવતરિયાની વણથાંભી શ ૃાંખલા 
સાથ ેપોતાન ેટકાવી િાખશે.  



   
  સામાનય દહનશીલ અથવા િેસાયકુત પદાથે, જેમકે, લાકડુાં, કાગળ,  
  કાપિ, િબિ અમકુ પ્લાસ્સ્ટક. 

જવલનશીલ કે દહનશીલ, પ્રવાહી, જેમકે, ગેસોલલન, કેિોસીન, િાંગ-પાતળો 
કિવાના પદાથો (થીનિ), અને પ્રોપેન  

જવલનશીલ ગેસોથી આગ, જેમકે, મેથેન, પ્રોપેન, બ્યટેુન, હકેસેન, વગેિે  

કેટલીક દહનશીલ િાતઓુ, જેવીકે મેગ્નેવશયમ, રટહવેનયમ, પોટેવશયમ  
અને ઓરિયન.  



• સામાનય દહનશીલ અથવા િેસાયકુત પદાથે, જેમકે, લાકડુાં, 
કાગળ, કાપિ, િબિ અમકુ પ્લાસ્સ્ટક. વર્ગ – ક 

• જવલનશીલ કે દહનશીલ, પ્રવાહી, જેમકે, ગેસોલલન, 
કેિોસીન, િાંગ-પાતળો કિવાના પદાથો (થીનિ), અને પ્રોપેન  વર્ગ – ખ 

• જવલનશીલ ગેસોથી આગ, જેમકે, મેથેન, પ્રોપેન, 
બ્યટેુન, હકેસેન, વગેિે  

વર્ગ – ર્ 

• કેટલીક દહનશીલ િાતઓુ, જેવીકે મેગ્નેવશયમ, 
રટહવેનયમ, પોટેવશયમ અને ઓરિયન.    

વર્ગ – ઘ 



 સાંગ્રહ અને કામકાજના વવસ્તાિો કચિાથી મકુત િાખવો. 

 તૈલી ચીંથિા આવિણયતુ્ત પાત્રોમાાં િાખવા. 

વર્ગ  –       સામાનય દહનશીલ:  

સભંપવિ જોખમી પવસ્િારો : વર્ગ-ખિંો, સ્ટાફ રૂમ, વહીવટી એકમો, સગં્રહ-ખિંો, ગ્રથંાલય, મનોરંજન-
ખિં, કમ્પતયટુર પ્રયોર્શાળા  



આર્ અટકાવવા 

 ખલુ્લી જવળાની હાજિીમાાં કે સાિનસામગ્રી ગિમ હોય ત્યાિે બાંિ 
 જગ્યામાાં ગેસોલલન સાંચાલલત સાિનોમાાં બળતણ ન ભિવુાં. 
 જવલશીલ પ્રવાહીન ેસજજિ બાંિ કિેલ પાત્રમાાં અન ેતણખા પદેા કિતાાં 
 સ્થાનોથી દૂિ િાખવુાં. 
 સાિી િીત ે હવાની અવિ-જવિ થાય તેવા વવસ્તાિોમાાં જ જવલનશીલ 
 પ્રવાહીનો ઉપયોગ કિવો. 

સભંપવિ જોખમી પવસ્િારો : રસાયણશાસ્ત્રની પ્રયોર્શાળા, રસોડંુ. 



આર્ અટકાવવા  

જવલનશીલ અને દહનશીલ પ્રવાહીનો એવા વવસ્તાિોમાાં સાંગ્રહ કિવો, જે ______ 
 બાષ્પનુાં કેન્દ્રીકિણ ઘટાિવા હવાની અવિ-જવિ થાયે તેવો,  
 દહનશીલ સાથનોથી મકુત  
 ઠાંિા (ઉષ્ણતામાન વનયાંત્રણમાાં) અને સકૂો. 
 પિૂતી આગશામક અને ઢોળાયેલી વસ્તનુે સ્તફ કિનાિ સાિનસામગ્રી પિૂી પાિેલ 
 એલલવેટસડ, મકાન અને ખાંિની બહાિ વનકળવાની જાળી દૂિ, અથવા બહાિ 
 નીકળવાના માગડ સિુી લઈ જતો મખુ્ય વચ્ચેનો માગડ (આઈલ)થ્રી દૂિ 
 આગશમક સાિનોની સલુભતા હોય, 
 યોગ્ય ચેતવણી વનશાનીઓના લેવલયકુત, ઉ.ત. “ધમૂ્રપાન ન કિવુાં” 

વગડ –  જવલનશીલ ગેસ.  

સભંપવિ જોખમી પવસ્િારો રસોડંુ.  



આર્ અટકાવવા 

 િાતઓુનાાં ગણુલક્ષણોની જાણકાિી અન ે સાિે વનણડયશરકત અને 

 સામાન્દ્ય સઝૂ સાંભવવત આગ, પ્રવતરિયાન ેવનયાંત્રણ કિવામાાં કે તે 

 વનવાિવામાાં મદદ કિશ.ે 

વર્ગ –         જવલનશીલ ઘાતઓુ.  

સભંપવિ જોખમી પવસ્િારો : રસાયણશાસ્ત્રની પ્રયોર્શાળા, ભૌપિકશાસ્ત્રની પ્રયોર્શાળા  



શાળા કરુણાન્ન્દ્તકા વનવાિવા મદદ  

 આ પગલાાં અનસુિીને, તમે, શાળામાાં આગ જનીન ઘટનાઓ 

 ઘટાિવા અને શાળામાાં આગથી થતાાં નકુસાનને મયાડરદત 

 કિવા અમને મદદ કિી શકશો.  



શાળા આિપિ વ્યવસ્થાિન યોજના  

 

 આગ શામક સાિનો અગે મારહતી. 
 આગ- સિુક્ષા ટીમના વિા 
 સૌથી નજીકના આગશામક મથકના પ્રવતવનવિનુાં નામ અને સાંપકડ વવગતો 
 આગ-સિુક્ષા ટીમ/ટુકિીઓ 
 સૌથી નજીકના આગશામક મથકનુાં સ્થળ અને સાંપકડ વવગતો 
 મકાનમાાં આગ-િક્ષા વસસ્ટમનો પ્રકાિ અને તેનો વ્યાપ  

શાળા આિપિ વ્યવસ્થાિન યોજનાની જરૂરરયાિ પ્રમાણે સમીક્ષા કરવી અને િેને અદ્યિન બનાવવી.  



પનરીક્ષણો 

 નીચેની બાબિો િર ચોકસ ધ્યાન આિવુ ં;  
― તમામ બાિણાાં ખલુ્લાાં િાખવાાં 
― બહાિ નીકળવાની જગ્યાના માગોની સિુક્ષા િલક્ષત િાખવા 

કામમાાં લેવાતાાં બાિણાાં બાંિ િાખવાાં અને કોઈ પણ 
સાંજોગોમાાં, નાકાબાંિી ન કિવી, જેમકે વનસિણી આંતિેલ 
જગ્યા (Enelosures) પિનુાં દ્વાિ 

― બહાિની વનસિણીઓને તમામ પ્રકાિના અવિોિોથી મકુત 
િાખવી અને કોઈપણ પ્રકાિનો અવિોિ દૂિ કિવો. 

 

 વશક્ષકો અને આચાયોએ તમામ વનસિણીના માગો, બાિણાાં 
અને અન્દ્ય બહાિ- વનકળવાના માગો યોગ્ય ન્સ્થવતમાાં છે કે 
કેમ તે સવુનવિત કિવા બહાિ નીકળવાની તમામ સવુવિાઓનુાં 
દિિોજ વનિીક્ષણ કિવુાં. 



પ્રવેશ-દ્વારનો આર્ળો 

 કામચલાઉ પ્રવેશ-દ્વાિ ખલુ્્ુાં િાખવા જ ઉપયોગ કિવો. 

 પ્રવેશ-દ્વાિ લાાંબો સમય ખલુ્્ુાં િાખવાની જરૂિ હોય તો ચુાંબકીય અટક ઉપકિણ 

ગોઠવવુાં. 

 પ્રવેશ-દ્વાિ સતત આગળો માયાડ વવના ખલુ્્ુાં િખાત ુાં જણાય તો પ્રવેશ-દ્વાિનો 

આગળ દૂિ કિવાનો હક અમાિી પાસે અનામત િહ ેછે.  

 આર્ લારે્ ત્યારે આર્ળ બધં દ્વાર ખલુ્ુ ં કરવાથી આર્ વર્ગખિંની દરવાજાની 

બહાર ઝિિથી વધશે અને ફેલાશે.  



પવજળીક સલામિી  બારણાનંા માર્ો 
ટ્રાન્દ્સફોમડિ/ H T અન ે LT વનયાંત્રક પેનલો, એકાંદિ 
૨૦૦૦ લલટિ કિતાાં વધ ુ તૈલ ક્ષમતા િિાવે છે, તેથી 
તેને વમિિના અંતિે અલગ ખાંિોમાાં/ આંતિેલી જગ્યામાાં 
યોગ્ય િીતે વોિબાંિ કિીને િાખવુાં. 

બહાિ વનકળવાના દિવાજાની પહોળાઈ ઓછામાાં ઓછી 
૧ મીટિની હોવી જોઈશે, જોકે સભાખાંિના દિવાજાની 
પહોળાઈ ઓછામાાં ઓછી ૨ મીટિ હોવી જોઈએ. 
 

વનસિણીઓ અન ે કોરિિોિમાાં પ્રકાશ-વ્યવસ્થા માટે 
અલગ પરિપથ (સરકિટ) હોવો જોઈશે.  

દિવાજાની ઊંચાઈ ૨ મીટિથી ઓછે ન હોવી જોઈએ. 

પરિપથમાાં લઘ ુસરકિટ બ્રકેિ/ચથડ બીકેજ સરકિટ બ્રકેિની 
જોગવાઈ કિવી. બહાિની ખલુ્લા હોવા જોઈએ. 

૧૫ મીટિ કે વધ ુઊંચાઈવાળા મકાનમાાં (Barth)  બાથડ 
જોિાણની જોગવાઈ કિવી.  

મકાનની ઉપિના ભાગ ે કે સ્લાઈરિિંગ દિવાજાની 
ગોઠવણ ન કિવી.  

 

પ્રાપ્તિ સ્થાન : IS14435: 1997 શૈક્ષણણક સસં્થાઓમા ંઆર્ – સરુક્ષા – વ્યવહારની આચાર સરહિા  

પ્રવેશ-દ્વારનો આર્ળો 



આર્ની કટોકટી માટે િૈયાર રહવે ુ.ં  

 આગ ભય-સાંકેતનુાં  સ્થળ તપાસો અન ેતે કેવી િીતે કામ કિે છે તે જાણો. 
 તમાિા શાળાના મકાનને ખાલી કિવાની યોજના શીખો. 
 તમાિા સૌથી નજીકના બ ે બહાિ નીકળવાના િસ્તા કયાાં આવેલા છે ત ે

જાણો. દિવાજા કેવી િીતે ઉઘાિ-બાંિ થાય છે અન ેવનસિણી કયાાં લઈ જાય 

છે તે વવર્ ેજાણો.  

 ખાતિી કિો કે, આગ-પલુ્સ (દૂિ ખસેિનાિ), આગશામકો અન ેસાંકટકાલલન 

માગોમાાં કશો અવિોિ ન િહ.ે 
 તમાિા શાળાના મકાનની ભય-સાંકેત ઘાંટિીનો અવાજ સાાંભળતા શીખો. 
 તમાિા ટેલોફોનથી નજીક સાંકટકાલલન નાંબિો (સિુક્ષા અન ે પ્રાથવમક 

સાિવાિ સરહત) િાખો. 
 આગની ભય-સાંકેત ઘાંટિી વાગ ેતો શુાં કિવુાં તે અંગે તમે જાણતા હોવાની 

ખાતિી કિવી. 
 તેમાાંથી બચવાનુાં આયોજન કિો.  



Dial 101 
Emergency Number OR Alternate  

Emergency Number at 
District Level 

 બીજા કોઈએ આગ વવભાગને કોલ કયો હોવાનુાં િાિી ન લેવુાં. 
 શાાંત િહો અને સાંકટકાલ અંગેના સાંચાલકના પ્રશ્નોના જવાબ આપવા તૈયાિ િહો. 

 બહાર કાઢવા માટે 

 માળમાાંથી બહાિ- નીકળો ત્યાિે સૌથી નજીકના ‘પલુ સ્ટેશન’ની  આગ –સાંકેત ઘાંટિી ખેંચો. 
 ‘પલુ સ્ટેશન’ ન હોય તો, ૧૦૧ િાયલ કિો અથવા જજલ્લા કક્ષાએ સાંકટકાલલન નાંબિ વૈકલ્લ્પક 

સાંકટકાલલન નાંબિ િાયલ કિો.  



 સાંકટકાલલન વોિડની રદશાથી દૂિ જઈને તત્કાલ જગ્યા  

 છોિી દો. 
 તમે અંગત વસ્તઓુ એકઠી કિીન ેવવલાંબ ન કિો.  

 તમાિી સલામતી પ્રથમ સ્થાન ેછે. 
 તમે કોઈપણ બાિણુાં ઉઘાિો તે પહલેાાં તમાિા હાથની પાછળના ભાગથી 

અિતાાં ઠાંડુ લાગે તો, તેને ઝિકો માયાડ વવના િીમેથી ઉઘાિો. 
 ખાંિના માગો કે વનસિણીના માગોમાાં ધમુાિો ન હોય તો, તમાિી મકાનને 

ખાલી કિવાની યોજનાને અનસુિો નકકી કિેલ આગમાાંથી બહાિ નીકળવાના 

માગોથી જલદી બહાિ નીકળો. 



આર્- સકેંિ ઘટંિી િમે સાભંળો ત્યારે   

 તમાિી પાછળ બાિણાાં બાંિ કિો, અલબત બાિણાન ેતાળાં ન માિો બાિણાાંને 
તાળાાં માિવાથી આગ વવભાગની શોિ અન ે બચાવ પ્રયત્નોમાાં અવિોિ 

ઊભો થશ.ે 
 વનસિણીનો માગડ તમાિો પ્રાથવમક છટકવાનો માગડ છે. કોઈપણ સાંજોગોમાાં 

કયાિેય એલલવટેિનો ઉપયોગ ન કિવો. 
 વનસિણી માગડમાાં એકવાિ આવી જાય, એટલ ે ભોયતલળય ે આગળ જવાનુાં 

શરૂ કિો અન ેમકાનની બહાિ વનકળી જાવ કયાિેય ઉપિ તિફ ન જાવ. 

 



િમે ધમુાિો ર્રમી (આર્મા)ં ફસાઈ જાવ િો 

 કોઈપણ બાિણુાં ખોલતાાં પહલેાાં, તમાિા હાથના પાછળના ભાગથી તેને અિો અને બાિણુાં 

અિવાથી હુાંફાળાં લાગ ેતો તે ખોલવાનો પ્રયતન ન કિવો. 

 બાિણાાંની આસપાસની વતિાિોમાાં ટુવાલ, ચીંથિાાં, કપિાાં કે ટેપનાાં પદાથો ભિી દો અને 

વછરોમાાંથી ઘમુાિો અંદિ ન આવે તે માટે તેને ઢાાંકી દો. 

 માળ પિ નીચા નમીને િહો, અને શકય હોય તો ભીના કપિા કે િસ્ટ-માસ્કથી તમાિા મોં 

અને નાકને ઢાાંકી દો, જેથી તમને શ્વાસ લેવામાાં મદદ થાય.  

 તમે જયાાં સપિાય હોય તે ખાંિમાાં ફોન હોય તો  

 આગ શામક ખાતાને ફોન કિીને જણાવો કે તમે 

 ચોકસપણ ેકઈ જગ્યાએ ફસાયા છો. 



િમે ધમુાિો ર્રમી (આર્મા)ં ફસાઈ જાવ િો 
 બાિી આગળ અને મદદ માટે વસગ્નલ મળે તેની િાહ જુઓ 

ગભિાવ નહીં અથવા ભસૂકો ન માિો િાહ જુઓ. 

 શકય હોય તો, ટોચના ભાગે કે તલળયામાાં બાિી હોય તો ખોલી 

નાખો, પિાંત ુતેને તોિી ન નાખો, કેમકે ધમુાિો અંદિ ધસુી આવે 

તો બાિી બાંિ કિવાની જરૂિ ઊભી થાય. 

 િીિજ િાખો મકાનમાાં િહી ગયેલા તમામ લોકોને બચાવવામાાં 

ઘણા કલાકો લાગી શકે. 

 તદ્દન સિુલક્ષત બરહમાગડ સિુી હાથના ટેકે અને ઘ ૂાંટલણયે ભાાંખોરિયા 

ભિતાાં ખસો. 

 નાકથી ઉપિ છલ્લો શ્વાસ લો, અને ખમીશ કે ટુવાલ જેવા 

રફલ્ટિનો ઉપયોગ કિો. 



િમારા કિિા ંઆર્ની લિેટમા ંઆવી જાય િો  

ઊભા રહો  નીચાવળો  ર્બિો  

તમાિા કપિાાં 
આગની લપેટમાાં 
આવે તો, ઊભા િહો, 
દોિો નહીં  

અિોમખુ ન્સ્થવતમાાં 
જમીન પિ નીચાવળો  

બને્ન હાથથી ચહિેાને ઢાાંકી દો, જેથી 
જવાળાની ચહિેાને િક્ષણ 
 
આગથી ગ ૂાંગળામણ અટકાવવા 
વાિાંવાિ સાળોટવુાં- આગની જવાળાઓ 
શાાંત ન થાય ત્યાાં સિુી ગબિવાનુાં બાંિ 
ન કિવુાં   



      આગ કટોકટી બાદ:  

 એકવાિ મકાનની બહાિ નીકળી જાવ, પછી બહાિ જ િહો કોઈપણ કાિણસિ 
અંદિ પાછા ન જવુાં. 

 તમાિા વનરદિષ્ટ એસમે્બી પોઈન્દ્ટ આગળ હાજિીપત્રક માટે આગ સિુક્ષા 
ટીમના વિાન ેજાણ કિો. 

 તમ,ે મકાનમાાં અંદિ કોઈ ફસાયલેા હોવાનુાં જાણતાાં હોય, તો તમાિા વોિડન 
માિફત આગ ખાતાન ેજાણ કિો. 

 અંદિ દાખલ થવુાં સલામતીભયુડ છે એમ આગ ખાત ુજણાવ ેતો અન ેત્યાિે જ 
ફિીથી દાખલ થવુાં.  

 





 આગ ખાતાને કોલ કિો. 
 ખાતિી કિો કે આગ નાની છે અને ફેલાઈ િહી નથી. 
 ખાતિી કિો કે, તમાિી પાસે બરહમાગડ સિુી જવાનો સલામત માગડ 

છે, જેમાાં આગનો કોઈ ભય નથી  

 કયા પ્રકાિના આગશામક સાિનની જરૂિ 

 છે તે તમે જાણો અને સાચુાં આગશામક 

 સાિન તત્કાલ હાથવગુાં િાખો.  

આર્ માટે ૧૦૧ અને કટોકટીની સ્સ્થપિ માટે ૧૦૮ િર કોલ કરો.  



 જે નજદીકના વવસ્તાિમાાં આગ શરૂ થઈ હોય તેથી આગળ આગ ફેલાઈ હોય, 

અથવા તે આગ મોટી માત્રામાાં હોય. 

 આગ તમાિા બહાિ નીકળવાના માગડમાાં અવિોિક બને  

 આગશામક સાિનના યોગ્ય સાંચાલનની તમને ખાતિી ન હોય. 

 તમે જે પ્રકાિની આગ માટે વનયત તે આગશામક હાથમાાં છે કે કેમ  તેની તમને 

શાંકા યોય અથવા તો આગ સામ ેલિવા માટે તે ઘણુાં મોટુાં હોય.  

    



 આ લેબલો દશાડવે છે કે, આ આગશામક સામાન્દ્ય 
દહનશીલ (ક) માટે, અથવા જવલનશીલ પ્રવાહી 
(ખ) માટે વાપિી શકાય છેલ્લા પ્રતીક પિનો લાલ 
કાપો તમને જણાવે છે કે, વીજલબક  આગ (ગ) માટે 
તે આગશામકનો ઉપયોગ કિી શકાશે નહીં. 

 

મોટા ભાર્ના આર્શમકો ૪૦ સેકડિ કરિા ં
ઓછા સમય માટે કાયગ કરિા ંહોવાની સલાહ છે. 

 આજે અનેક પ્રકાિના આગશામકો મળે છે, જેનો જુદા જુદા પ્રકાિની આગમાાં ઉપયોગ કિી 
શકાય અને એક કિતાાં વધ ુનામ – વનદેશકનુાં લેબલ તેના પિ લગાિે્ુાં હોઈ શકે, દા.ત.       
ક – ખ, ખ – ગ, અથવા ક – ખ – ગ.  

લેબલ લગાિવાની જૂની પધ્િવત  

લેબલ લગાિવાની નવી પધ્િવત 



આર્શામકનો કઈ રીિે અને કયારે ઉિયોર્ કરવો િે અંરે્ ૧૦ સચૂનો  

મોટાભાગની આગ શરૂ  થાય ત્યાિે નાની હોય છે વવસ્ફોટ વસવાય, 
આગને સામાન્દ્યિીતે વનયાંત્રણમાાં લાવી શકાય છે, જો યોગ્ય પ્રકાિ 
અને કદના આગશામકોથી સાચી િીતે આગનો સામનો કિાય તો 
પહલેી ૨ વમવનટમાાં આગ વનયાંતણમાાં આવી શકે છે. 

આગશામક સાિન, સ્વતાંત્ર પિીક્ષણ પ્રયોગશાળા દ્વાિા ‘યાદીબધ્િ 
અને લેબલયકુત’ હોવુાં જોઈએ. ક કે ખ આગશામક પિનો દિ-
વનિાડિણ સાંખ્યા જેટલી વધ ુ તેટલી વધ ુ ત્વિાથી આગને ઓલવી 
શકાશે. સાવિાની િાખવી, કેમ કે ઊંચા દિ-વનિાડિણવાળા એકમો 
ઘણીવાિ ખબૂ ભાિે મોિેલ હોય છે. ખાતિી કિવી કે, તમે ઉપયોગ 
કિતાાં હોય તે મોિેલ તમે પકિી શકો છો અને ચા્ ુકિી શકો છો. 

1 

2 



ઓપિેટિને, કટોકટી દિવમયાન સચૂનાઓ વાાંચવામાાં સમય બગાિયા 
વવના ઝિપથી આગશામકનો ઉપયોગ કેવી િીતે કિવો તેની જાણકાિી 
હોવી જોઈએ. યાદ િાખો કે આગશામકો માટે કાળજી જરૂિી છે અને 
દિેક ઉપયોગ પછી તેને રિચાર્જ કિવા જોઈશે.  

3 

4 

નાની આગ ઓલવવાનો પ્રયત્ન કિતાાં પવેૂ, ખાતિી કિો કે, દિેક 
વ્યરકત વવસ્તાિની બહાિ છે. ખાતિી કિો કે, કોઈ કે આગ ખાતાન ે
ફોન કયો છે. આગ ફેલાવાની શરૂ થાય અથવા તમાિા બચાવ-
માગડમાાં ભયજનક બને તો, તત્કાલ બહાિ નીકળી જાવ.  

આર્શામકનો કઈ રીિે અને કયારે ઉિયોર્ કરવો િે અંરે્ ૧૦ સચૂનો  



િમે આર્ સામે લિિા હોવ ત્યારે,  

PASS શબ્દ યાદ રાખવો. 
PULL . . . AIM . . . SQUEEZE . . . SWEEP  

AIM – લક્ષ્ય આગના નીચલા ભાગે આગશામકના નાળચાને 
નીચેની તિફ લક્ષયાાંરકત કિવુાં 
(અથવા તેની વશિંગિા જેવા ઉપિના ભાગે કે નળ આગળ) 

PULL – ખેંચવ ુ ં– પિન ખેંચો – કેટલાક આગશામકોમાાં પાંકચિ લીવિ 
દબાવીને લોક-લેસ ખલુ્્ુાં કિવુાં અથવા બીજી તિફ ગવત કિવી. 

5 

6 



તમાિા આગશામક પિની સચૂનાઓ વાાંચો અને અનસુિો. 
આગનો સામનો કિવો કે નહીંતે અંગે તમને સહજે પણ શાંકા હોય 
તો – સામનો ન કિો  બહાિ નીકળી જાવ અને પાછળ દિવાજો 
બાંિ કિો  
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SWEEP – િસાર થવુ ં–  આર્ના નીચલા ભારે્ બાજુ  -  બાજુથી, આગ 
ઓલવાઈ જતી  લગે ત્યાાં સિુી પસાિ થવુાં. આગ ફિીથી ફાટી નીકળે 
તે માટે આગના વવસ્તાિમાાં નજિ િાખો, અને જરૂિી હોય તો 
આગશામકનો ફિીવાિ ઉપયોગ કિો. 

દબાવવુ ં - Squeeze - હાથાને દબાવો - આનાથી 
આગશામક એજન્દ્ટ છૂટો થાય છે.  


