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��તાવના

આપ�ં ઘર હોય �વગ� થી સુંદર!

આજે ભારત વષ�માં 130 કરોડ થી પણ વધારે લોકો રહે છે. 

આમાંથી વધારે પડતા લોકો (65% થી વધારે) ભારત ના �ા�ય 

�દેશમાં રહે છે. આજે આપણો િસમે�ટ નાનામાં નાના ગામ માં 

પણ મળી રહે છે, જેના કારણે �યાંનો રહેનાર પણ પોતાનું ઘર 

િસમે�ટ થી બનાવવા ઇ�છે છે. પરંતુ ગામમાં િશ�ીત િમ��ીઑ 

તથા સાચી ટે�નીકલ �ણકારીના અભાવે તેઑ પોતાનું �વ�ન 

સાકાર કરી શકતા નથી.

આ ખામીઑ ને દૂર કરવા માટે આ માગ�દશ�ન પુ�તીકા બનાવવામાં 

આવી છે. આ પુ�તીકામાં તમને ચણતર,�લા�ટર, ક��ીટ કઇ રીતે 

બનાવવું જૉઈઅ તથા બાંધકામમાં કઇ બાબતો પર િવશેષ �યાન 

રાખવું જૉઇએ તેની િવ�તૃત માિહતી આપવાનો �ય�ન કરવામાં 

આ�યો છે.

આ વાતો પર સંપૂણ� �યાન આપવામાં આવશે તો તમે તમા�ં મકાન 

સ�તુ,ં સુંદર, ટકાઉ તથા મ�બૂત બનાવવામાં સફળ થશો.
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l િસમે�ટ શું છે?

 િસમે�ટ એક અકાબ�નીક કેિમકલ પાવડર છે, જે પાણી સાથે બી� પદાથ� ને 

જૉડવાનું કામ કરે છે.

l શું િસમે�ટ ના રંગ તથા તાકાત ને પર�પર સંબંધ હોય છે?          

 ના. િસમે�ટ નો રંગ વાપરવામાં આવેલા ચૂનાના પ�થર ઉપર િનભ�ર કરે છે. 

ચૂનાના પ�થર નો રંગ અલગ-અલગ હોય છે.

l િસમે�ટ કઇ રીતે બનાવવામાં આવે છે?

 કાચા માલ ને િનિ�ચત મા�ામાં મેળવી, બારીક પાવડર બનાવી ને તેને �ક�ન માં 

1400 થી 1500 �ી સે.�ે. તાપમાન માં ગરમ કરવામાં આવે છે. જે માલ 

નીકળે છે તેને તરત ઠંડો કરવામાં આવે છે જેની ગોળીઓ બની �ય છે. આને 

��લકર કહેવામાં આવે છે. ��લકર ની સાથે 2% થી 5% િજ�સમ મેળવી 

િસમે�ટ મીલ માં બારીક પાવડર જેવો પીસવામાં આવે છે. આ બારીક પાવડર ને 

િસમે�ટ કહે છે.

સૌથી પહેલો પોટ�લે�ડ િસમે�ટ જોસેફ એ�પડીન નામનાં 

િમ��ી એ 1824 માં બના�યો હતો. િસમે�ટ ને પોટ�લે�ડ 

િસમે�ટ એટલા માટે કહેવામા આવે છે કે એનો રંગ અને 

ગુણવ�ા પોટ�લે�ડ નામની જ�યા ના ચૂના ના પ�થર ને 

મળતો આવે છે.

åð_�±ëÕ
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જુના ક��ીટની ઉપર નવું ક��ીટ ચાલું કરતા પહેલા 

િસમે�ટનો પાતળો ઘોળ (1 ભાગ િસમે�ટ- 2 ભાગ 

રેતી) નાખી ને નવું  ક��ીટ ચાલું કરવું.

l સેટ�ગ ટાઇમ શું છે?

�યારે િસમે�ટ માં પાણી મેળવવામાં આવે છે તો પે�ટ બને છે થોડા સમય સુધી 

પે�ટ માં લચક રહે છ. જેને તોડી મરોડી શકાય છે. િસમે�ટ તથા પાણી વ�ચે 

રાસાયણીક ���યા ચાલુ રહે છે. આ પે�ટ પોતાની લચક ગુમાવતી �ય છે. જેને 

આપણે તોડી-મરોડી શકીશું નહ�. આ સમય ને સેટ�ગ ટાઇમ કહે છે. સેટ�ગ 

ટાઇમ ઘણી બાબતો પર આધાર રાખે છે, જેમકે રેતીમાં મેળવવામાં આવેલા 

રાસાયણીક પદાથ�, અને અશુિ�ધયો પાણીનું �માણ, વાતાવરણનું તાપમાન 

વગેરે. ઠંડીના �દવસોમાં સેટ�ગ ટાઇમ થોડો વધી �ય છે. વધારે �માણમાં 

પાણી મેળવવાથી સેટ�ગ ટાઇમ વધી �ય છે તથા ક��ીટ ની મજબૂતી ઑછી 

થતી �ય છે.

çÜÝ

16 23 273�ìØäç

7�ìØäç

28�ìØäç

22 33 37

33 43 53

44 �ેડ
IS-269 : 2015

મેગા પા�કલ

55 �ેડ
IS-269 : 2015

મેગા પા�કલ

64 �ેડ
IS-269 : 2015

મેગા પા�કલ
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િસમે�ટની કો��ેસીવ ��ે�થ (�ક�ા./સેમી.)
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l શું શટર�ગ હટાવવાનો સમય ઠડંી તથા ગરમીમાં એકસરખી હોય છે?

ના. શટર�ગ હટાવવાને સમય ક��ીટ ની પરીપ�વતા ઉપર આધારીત હોય છે 

ક��ીટ ની પરીપ�વતા િસમે�ટ નો �કાર, વાતાવરણ નું તાપમાન, પાણી ની 

મા�ા, રેતી તથા �ીટમાં રહેલી �ાર ની મા�ા વગેરે વ�તુઓ ઉપર િનભ�ર કરે છે. 

ક��ીટ ને પરીપ�વ �યાં સુધી માનવામાં આવતું નથી, જયાં સુધી સામા�ય રીતે 

પડતા વજન થી બમ�ં વજન સહન કરવા લાયક ન થાય. અમારો અિભ�ાય 

એ છે કે શટર�ગ ખોલતા પહેલા ક��ીટ �યુબ ટે�ટ કરીને એની તાકાત નો અંદાજ 

મેળવી લેવો જૉઇએ.

�ગરમીની ઠંડી અથવા

મોસમ તાપમાન

    <18° સે.

1) ���ચરલ મે�બરની �દવાલો કોલમ  

 અને ઉભી �દવાલો. 24 કલાક 48 કલાકે

2)� 4.5 મીટર સુધીના ગાળો.

 આરસીસી �લેબ ના ટેકા હટાવા. 7 �દવસ 14 �દવસ

3) 6.0 મીટર સુધીના ગાળો, �લેબ બીમ 

 તથા આચ� ના નીચેના ટેકા હટાવા. 14 �દવસ 28 �દવસ

4) 3.5 મીટર સુધીના ગાળા વાળા

 આર.બી.સી. ટેકા હટાવવા. 14 �દવસ 28 �દવસ

*સવો�મ ગુળવ�ા ધરાવતાં માલ સામાનનો ઉપયોગ તથા કુશળુ કારીગરીથી 

જ સંભવ છે.

સામા�ય રીતે શટર�ગ નીચે દશા�વેલ સમય પુરો થયા પછી જ હટાવવું જૉઇએ.*
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અતૂટ શિ�ત

સારી વક�બીલીટી

પાણીની ઓછી વહનશિ�ત

કાટ �િતકારક

ઓછી હીટ ઓફ હાઇ�ેશન

વધારે બારીકાઈ (સુ�મતા)

સ�ફેટ �િતકારક
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�લસ ��ે�થ

20% વધુ મજબુતી

�લસ ડયૂરેિબિલટી

માઈ�ો પા�ટકલ ��ે�થ ટેકનોલો� જે િનમા�ણને બનાવે વધુ ટકાઉ

�લસ �ફિનશ

સુ�મ કણ જે િનમા�ણને આપે બહેતરીન �ફિનશ

�લસ �પીડ

જ�દી ડી-શટર�ગ એટલે ઝડપી િનમા�ણ

�લસ સ�વસ

સમય પર �ડિલવરી અને જેકે લ�મી એ��િનયર નું માગ�દશ�ન

�લસ �યો�રટી

સુિનિ�ચત વજન અને ઉ�મ ગુણવ�ા

�લસ ઈકોનોમી

5% વધુ કદ િવ�તારથી થાય ઓછી ખપત અને વધુ બચત
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કઈ જ�યાએ કઇ �ેડ નો િસમે�ટ વાપરવો

જુદા-જુદા �કારનું બાંધકામ કાય�

બધાં જ �કારના આર.સી.સી. 

કામ, પુલ, ભુિમગત રચના, 

સામા�ય મકાન, રોલર કો�પે�ટેડ 

ક��ીટ, વગેરે.

��ે�ડ કાય�, સાઇલો, રે�વે-�લીપર, 

િવ�ળી ના થાંભલા, આર.સી.સી. 

પાઇપ, પાવર �ટેશન વગેરે.

ઔ�ોિગક ભવન, ક��ીટ રોડ, 

બહુમાળીય મકાન વગેરે.

િસમે�ટ

નો �ેડ

પી પી સી

53�ÃþõÍ

43�ÃþõÍ

પી એસ સી

બંગલા, વાણી�યીક મકાનો, 
જમીનની નીચેના બાંધકામ, આર 
સી સી ર�તા, પુલ, ડેમ, પાણીની 
ટાંકીઓ તેમજ �ીટમે�ટ �લા�ટ 
અને િવશાળ ક���ટ
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કાન� ભાઈ તથા નાગ� ભાઈ િમ��ી ભાઇઑની વાતચીત

નાગ�ભાઈઃ શું થયું કાન� ભાઈ, બહુ ખુશ લાગો છો, બધા જ તમારા કામની 

ખૂબજ �શંસા કરે છે. મને તો મા�ં કામ કરવામાં ખુબજ મુ�કેલી પડે છે, આખો 

�દવસ કામ કરવા છતાં કામ સમયસર પુ�ં થતું નથી. જુઑ હાથોમાં ફો�લા પણ પડી 

ગયા છે.

કાન�ભાઈઃ જે.કે. લ�મી િસમે�ટ મારા હાથ ચો�ખા છે કારણકે હંુ તો  જ વાપ�ં છંુ. 

હવે ન તો હાથ બળવાની બીક કે ન કોઇ કામ માં તકલીફ.

નાગ�ભાઈઃ સા�ં, જે.કે. લ�મી િસમે�ટ ના બી� ફાયદા જણાવશો?

કાન�ભાઈઃ ચાલો હંુ તમને જે.કે. લ�મી િસમે�ટ ના બી� ફાયદા જણાવું

l જે.કે. લ�મી િસમે�ટ એક એવો િસમે�ટ છે, જેની શિ�ત �દવસો �દવસ વધતી 

જ �ય છે.

l એની બારીકી વધારે હોવાને કારણે �લા�ટર માં ફીનીશ�ગ ખૂબજ સુંદર આવે 

છે. અને ઓછા મહેનતે કામ વધારેથાય છે.

l જે.કે. લ�મી િસમે�ટ �લા�ટર તથા ચણતર માં તીરોડો પડવાની સંભાવના 

ઘણી ઓછી થઇ �ય છે.

l જે.કે. લ�મી િસમે�ટ માં ડબલ જેલ હોવાના કારણે તે એક વોટર�ુફની જેમ 

કામ કરે છે.
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l જે.કે લ�મી િસમે�ટ ના ઉપયોગ થી સિળયા ઉપર કાટ લાગવાની સભાવના

 ઓછી થઇ �ય છે.

l જે.કે. લ�મી િસમે�ટ એક મ�યમ સ�ફેટ અવરોધક િસમે�ટ  છે. જેના કારણે

 જમીનમાં જે સ�ફેટ હોય છે તેની અસર બાંધકામ માં થતી નથી.

l જે.કે. લ�મી પીપીસી િસમે�ટ શું છે?

જે.કે. લ�મી પીપીસી િસમે�ટ એક �લે�ડેડ િસમે�ટ છે જેનું ઉ�પાદન જે.કે. 

લ�મી િસમે�ટના જેકેપુરમ (રાજ�થાન) િ�થત �લાંટમાં IS:1489 મુજબ 

કરવામાં આવે છે. તેને બનાવવાનો હેતુ સામા�ય પોટ�લે�ડ િસમે�ટ (OPC)ની 

ખાિસયતો વધારવા માટેનો છે તથા તેની કોઇપણ ખૂબીઓમાં ઘટાડો ન થાય. 

આ માટે (OPC) ��લકરમાં �ોસે�ડ (શુ�ધ કરેલી) ફલાય એશ િનિ�ચત 

મા�ામાં ઉમરેવામાં આવે છે.

આ બધા ના લીધે મકાનની �મર વધે છે

અને આપ�ં નામ પણ રોશન થાય છે.
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l જે.કે. લ�મી પીપીસી 53 વાપરવાથી બાંધકામનું ટકાઉપ�ં કેવી રીતે વધે છે?

ટકાઉપણાની �યા�યા આ રીતે કરી શકાય કે ''આ ક��ીટ નો એવો ગુણધમ� છે કે 

જે નીચે આપેલી ���યાનો િવરોધ કરે અને ક��ીટનું દળ (Volume) ઘટવા કે 

વધવા ન દે''.

l l�તાપમાનમાં ફેરફાર આ�કલી એ�ીગેટ (કપચી) �િત��યા�

l l�સ�ફેટની અસર લોખંડ પર કાટ લાગવું.�

મજબૂતાઇ ઉ૫રાંત જે.કે. લ�મી િસમે�ટ ના બી� પણ ઘણાં ફાયદાઓ છે. જેવા 

કે – હાઇ�ેશન દરિમયાન ગરમી ઓછી પેદા થાય છે, જે િતરાડો આવતી રોકે છે. 

ચૂનાનું િલચ�ગ ન થવાથી ક��ીટમા છી�ો રહેતા નથી. સિળયા કટાતા નથી. પાણી કે  

માટીમાં સ�ફેટ, �ાર કે આ�કલી પદાથ� હોય છે, જેની અસર ક��ીટ પર થવા પામતી 

નથી. ક��ીટની વક�બીલીટી (સુકાય�તા) આપણને સારી મળે છે. પાણીની જ��રયાત 

ઓછી હોય છે. આથી ક��ીટ ઘ�ટ અને અભે� (Impermeable) બંને થાય છે. 

જે.કે. લ�મી િસમે�ટનું �ટ�ડડ� ડેવીએશન લઘુ�મ છે એટલ કે િસમે�ટની ગુણવ�ા 

�તર દરેક બેચમાં એક સમાન રહે છે. આથી જે.કે. લ�મી િસમે�ટ વારપવાથી 

બાંધકામની મજબૂતાઇ તેમજ ટકાઉપણ વધે છે. સામા�ય પોટ�લે�ડ િસમે�ટમાં 

(OPC) મા� �ાથિમક C-S-H જેલ હોય છે, પરંતુ �લે�ડેડ િસમે�ટમાં �ાથિમક 

તેમજ િ�વિતય C-S-H જેલ  હોવાથી મજબૂતાઇ અને ટકાઉપ� �દવસે-�દવસે 

વધતુ જ રહે છે.
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િસમે�ટની સાચવણી

l િસમે�ટ હંમેશા અિધકૃત ડીલર પાસેથી ખરીદો.

l િસમે�ટની થેલી ઉપર     નું િનશાન તપાસો-નકલી માલથી હંમેશા સાવધાન રહો.

l િસમે�ટની થેલીમાં ગ�ઠા થઈ ગયેલી થેલી ન ખરીદો.

l સાઇટ પર િસમે�ટની થેલીઑ હંમેશા જમીનથી 1 �ટની �ચાઈ પર લાકડાના

 પ�ટા તથા �ટોના ટેકા પર આડા ઉભા રાખવા તથા તાડપતરીથી ઢાંકીને 

 રાખવા. િસમે�ટ થેલીઑની થ�પીની ચારેતરફ નાલા બનાવવાં જેથી પાણી 

 િસમે�ટને �પશ� શકે નિહ.

l ગોદામમાં  છત / �દવાલ પરથી પાણી ટપકવું જોઇએ નિહ.

l િસમે�ટની થેલીઑને �દવાલથી 1 �ટ નાં અંતરે રાખો તથા છતથી 2 �ટ નાં 

 અંતરે રાખો.

l િસમે�ટની થેલીઑને ન�ક - ન�ક થ�પીમાં રાખો જેથી ભેજની અસરથી 

 િસમે�ટ ખરાબ ન થાય.

l ગોદામના દરવા� તેમજ બારીઑ બંધ રાખવા જોઇએ તથા િસમે�ટને 

 ગોદામમાં લાવતી તેમજ લઇ જતી વખતે જ ખોલવા જોઈએ.

l �થમ આવેલી િસમે�ટ ને સૌ �થમ ઉપયોગમાં લો.



મુ�ય સામ�ીની પસંદગી

l િનમા�ણકાય�નું ટકાઉપ�ં તથા તેની મ�બૂતાઇ વાપરવામાં આવતી સામ�ી,  

 લેવામાં આવતી દેખરેખ તથા કારીગરી પર િનભ�ર છે.

l  સારી �ા�ડ જેવી કે જે.કે. લ�મી િસમે�ટનો ઉપયોગ કરવો.િસમે�ટ :-

l  પીવાલાયક પાણીનો જ ઉપયોગ કરવો જોઇએ.પાણી :-

l  �ટોની ગુણવ�ા �થમ ક�ાની હોવી જોઇએ �ટનો આકાર, માપ �ટ :-

 એકસમાન હોવો જોઇએ. વધુ પાકૅલી (Over Burn) વાપરવી ન 

 જોઇએ. મ�બૂત અને સારી રીતે પાકૅલી �ટો જ વાપરવી. 1 મીટર ની 

 �ચાઈ થી પડયા પછી �ટો તૂટવી ન જોઇએ.

l  ચણતર તેમજ ક��ીટ માટે �ડી રેતી (Coarse Sand) હોવી રેતી :-

 જોઇએ. રેતીમાં િસ�ટ / માટી કે અ�ય �કારની અશુ�ધી ન હોવી જોઇએ.

l  કપચી મ�બૂત તથા પાસાદાર હોવી જોઇએ. ચપટી કપચીનો (કપચી) :-

 ઉપયોગ ન કરવો જોઇએ સાફ અને મ�બૂત કપચીનો ઉપયોગ કરવો તથા 

 ક��ીટ બનાવવા માટે 12 મી.મી. અને 20 મી.મી. સાઇઝની કપચી 

 વાપરવી જોઇએ.

l  સિળયા પર કાટ ન હોવો જોઇએ તે �િતિ�ત �ાંડના સિળયા :-

 (આઇ.એસ.આઇ.) માકા�ના હોવા જોઇએ.

 

13



પાયો

l પાયો હંમેશા પાકા પ�થરનો હોવો 

જોઈએ.

l પાયો હંમેશા સખત જમીન પર આધાર 

રાખવો જોઈએ તેમજ પયાની પહોળાઈ 

60 સેમી. થી ઓછી ન હોવી જોઈએ. 

�દવાલનો પાયો 120 સેમી (ઓછામાં 

ઓછો �ડો હોવો જોઈએ.

l િ�લ�થ ભરવા માટે માટી 30 સેમી. 

કરતાં વધુ પડમાં ન નાખવી તેમજ તેમાં 

સારી રીતે પાણી નાંખીને તેને ખાંચવી 

જેથી ભિવ�યમાં મકાનની ફશ� બેસી ન �ય.

14

ભુકંપ �િતરોધક મકાનની �પરેખા

l શ�ય હોઈ �યાં સુધી મકાન ચોરસ/લંબ ચોરસ સમ�પ આકારનું હોવું જોઈએ. 

l આવા મકાનની ભુકંપ �િતરોધક �મતા L, E, T, અથવા Y આકારના મકાન 

કરતાં વધુ હોય છે. ખુ�લામાં RCC કોલમ તથા િ�લ�થના ભાગે બે�ડ મુકવો 

જોઈએ.

l બારણા અને બારી વ�ચે ઓછામાં ઓછુ 2 �ટનું અંતર રાખવું. એમને �યારેય 

ખૂણામાં ન રાખવા.

િ�લ�થ

l િ�લ�થની �ચાઈ આસપાસની જમીનથી ઓછામાં ઓછી 2 �ટ રાખવી તથા 

વરસાદનું પાણી ઘરમાં ન ભરાઈ તેના માટે યો�ય �યવ�થા કરવી.

dadjhV
1:4:8

Mh-ih-lh- ls0eh07.5 
dadjhV�1:2:4

Q'kZ
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યો�ય �માણ

?શું આપ

�ણો છો?

રેતી

િસ�ટ

પાણી

l રેતી ના ઢગલામાંથી એક મુઠી રેતી કાઢી ને બે 

હાથ ની વ�ચે મસળો. અશુ�ધી હશેતો તે 

હાથમાં ચ�ટી જશે. 

l કાચ ના �લાસમાં એક મુઠી રેતી, બે ગ�ં પાણી 

તથા એક ચપટી મીઠું નાખો. �લાસ ની ઉપર 

હાથ રાખી સારી રીતે હલાવો. �ણ �લાક પછી 

તમે જોશો કે િસ�ટનું લેયર રેતી ના લેયર થી 

અલગ થઇ જશે. િસ�ટ 6% થી વધારે હોવી 

જોઈએ નિહ.

કામ કામ �માણ
ìçÜõLË ßõÖí ÀÕÇí

ÇHëÖß�(23�çõ.Üí.) 1 6 -

 1 6 -MáëVËß

b±Vks�ij�IykLrj 1 4 -

 AAC Cykd�ij�IykLrj 1 6 -

� �
1 1.5 3

±ëß.çí.çí.�ìá_Ëá ÀùáÜ,

dËÙÃ,�ÚíÜ,�ÈÖ�ìäÃõßõ...

1 2 4ìçÜõLË�Àùî¿íË�wáùìßîÃ

1 1.5 3ìçÜõLË�Àùî¿íË�Þù�À<±ù
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ચણતર કે �લા�ટર માટે િસમે�ટ મસાલો બનાવવાની રીત

l સામા�ય રીતે િસમે�ટ મસાલો 1:3 થી 1:6 સુધી બનાવી શકાય છે. 1:3 નૂં 

 �માણ અથ� એ થાય કે એક તગા� િસમે�ટ �ણ તગારા રેતીનું િમ�ણ થાય છે.

 સૌ �થમ રેતીને 4 મી.મી. વાળી �ળીથી ચાળવી જોઇએ. કે જેથી તેમાં ભળેલ 

કચરો, માટીના ઢેફા વગેરે દૂર થઇ �ય. આથી આપણને રેતી એકસમાન 

માપવાળી મળે છે.

l સામા�ય રીતે મોટાભાગના કારીગરો અનુમાનથી રેતીનો ઢગલો કરી તેમાં િસમે�ટ 

ભેળવી દે છે આપણે આવું ન કરવું જોઇએ. રેતીને જો શ�ય હોય તો લા�ડાની 

પેટીથી માપવી અથવા તો તગારીથી રેતી અને િસમે�ટ બંનેને માપીને નાખવી.

સાવચેતી

l માલ હંમેશા પાકા ભ�યતળીયા પર કે લોખંડની �લેટ ઉપર જ બનાવવો. 

 સૌ �થમ રેતીનો ઢગલો કરો પછી તેના પર િસમે�ટને ચારે તરફથી ફેલાવીને 

નાંખો.

l આ પછી તેને સૂકા પાવડાથી િમ�ણનો રંગ એકસરમાન થાય �યાં સુધી મી� કરો.

l સૂકા માલમાં પાણી યો�ય �માણમાં ઉમેરી ફરી બરાબર મી� કરો. ભીનો માલ 

એટલો જ બનાવો જેથી અડધા કલાકમાં વપરાઇ �ય.

l એવું જોવામાં આવે છે કે લોકો ભીના માલને એમ જ છોડીને ભોજન કરવા જતાં 

રહે છે અને આ�યા બાદ માલને કામમાં લે છે. આવું કરવાથી માલની તાકાત ઘટી 

�ય છે. બનાવેલ માલને વાપરી લીધા પીછે જ ભોજન માટે જવું જોઇએ.
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l  માલ હંમેશા સારા તગારીમાં રાખવો અને લઇ જવો. તગા� તૂટેલુ હોય તો 

પાણીની સાથે સાથે િસમે�ટ વહી જવાથી આપણને બરાબર મજબૂતી નિહ મળે. 

ચણતર

l િચણતરની મજબૂતી, તેમાં વાપરવામાં આવતી સામ�ી, કારીગરી તથા દેખરેખ 

પર િનભ�ર કરે છે.

l કામ કરતી વખતે ઑળંબા (Plumb) થી �દવાલની લંબ�પતા તપાસવી જેથી 

�લા�ટરની �ડાઈ એ�સમાન રહે.

l દરવા�, બારીઑની સં�યા તથા �ચાઈ સુયો�ય રાખવી. એક �દવાલમાં તેની 

સાઇઝનાં (40%) થી વધારે દરવા�, બારીઑ હોવાં ન જૉઇએ.

l ચણતરમાં �ટો કામમાં લેતા પહેલા તેને પાણીમાં સંપૂણ� રીતે ડૂબાડી રાખવી 

જૉઇએ.

l ઉભા સાંધા એક રેખામાં હોવાં ન જૉઇએ.

ÕI×ßÞð_�ÇHëÖß ºËùÞð_�ÇHëÖß

 1.ÃðHëäkëë ÕëÀë�ÕI×ß ÎVËó�@áëç�ºË

 2. 1 1 �Üçëáù ÖÃëßí�ìçÜõLË�±Þõõ� ÖÃëßí�ìçÜõLË�±Þõõ
  6� 6�ÖÃëßí�ßõÖí ÖÃëßí�ßõÖí

 3. 25� 12 çë_ÔëÞí�½Íë³ Üí.Üí.�×í�±ùÈí Üí.Üí.�×í�±ùÈí

4. 600� 2 1 ªÇë³�ÕþìÖìØäç Üí.Üí.�( eË) ÜíËß�(3.3�eË)

 5. 7 10 7 10 Ößë³�(ÀÝùßÙÃ)� ×í� ìØäç ×í� ìØäç

l �દવાલોમાં આરપાર પ�થર અથવા બો�ડ �ટોન લગાવો તથા �દવાલોને ચણતરમાં 

એક બી� સાથે સારી રીતે જોડી દો. પ�થરના ચણતરમાં હેડર, બો�ડ �ટોન દર 5 

ચો �ટમાં હોવો જોઈએ.�



�ટનું ચણતર

પ�થરનું ચણતર

હેડર

10 ચો.મી. (107.6 ચો.�ટ) �ટોના ચણતર માટે િસમે�ટની જ�રીયાત

1.1�થેલી2.85 થેલી1 : 6

િસમે�ટ મસાલા

4�થેલી 1.6 થેલી

ચણતરનું �ડાઈ
૨૩ સે.મી. (૯ �ચ) ૧૧.૫ સે.મી. (૪.૫ �ચ)

1.3�થેલી3.4�થેલી1 : 5

1 : 4

18
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l ચણતર પુ�ં થયા બાદ 28 �દવસ પછી �લા�ટર કરો.

l રેતી ચાળીને વાપરવી જોઈએ.

l �લા�ટર કરતાં પહેલા ક���ટની સપાટીને ટાંચા મારવા જેથી �લા�ટરની 

છત / �દવાલ સાથે પકડ મજબુત રહે.

l �લા�ટર શ� કરતાં પહેલા ક���ટની સપાટીને િસમે�ટના પાણી (ડુઘો) થી ભીની 

કરવી.

l િસમે�ટ – રેતીનો મસાલો બના�યા બાદ અડધાથી એક કલાકમાં વાપરી લેવો 

જોઈએ.

l �લા�ટરની �ડાઈ ન�કી કરવા માટે ઠૈયા લગાવો. 12 મી.મી. �ડાઈ સુધી

l �લા�ટર એક કોટમાં કરો. વધુ �ડાઈ માટે 2 કે 3 કોટ કરી શકાય.

l �લા�ટર થયા પછી 10 �દવસ સુધી પાણી છાંટવું.

�લા�ટર

ફીનીશ કોટ

nwljk�dksV
10�Üí.Üí.

ચણતર

�થમ કોટ

12�Üí.Üí.

ફીનીશ કોટ

ચણતર

�થમ કોટ
12 Üí.Üí.
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ક���ટ

l ગરમીમાં બધીજ સામ�ી (િસમે�ટ, પાણી, 

એડમી�ચર, રેતી, કપચી) છાયામાં રાખવી. કપચી 

ગરમ હોયતો વાપરતા પહેલા પાણી છાંટી ઠંડી 

કરવી.

l ક���ટમાં જ�રીયાત મુજબ જ પાણી નાંખવું. વધુ મા�ામાં પાણી નાંખવાથી 

ક���ટની તાકાત ઓછી થાય છે.

l વધુ મા�ામાં પાણી નાંખવાથી ક���ટની તાકાત નબળી પડતી હોવાથી 1 થેલીમાં 

27 િલટર (વધુમાં વધુ ) પાણી નાંખવું.

l કો��ટને ઓછામાં ઓછંુ ______ મીનીટ સુધી િમ�રમાં ચલાવવું .

l તૈયાર થયા બાદ ક���ટ તરત જ વાપરવું.

l ક���ટ છંુટુ ન પડી �ય તેમજ તેની વક�બીલીટી જળવાઈ રહે તે રીતે ફેરવવું.

l સાંધામાં ક���ટ નાં�યા બાદ તેને સળીયા તથા કરણીથી ખાંચવું જેથી તેમાંથી

હવા બહાર આવી �ય અને તે સંપૂણ� રીતે ફેલાય �ય.

l યો�ય સમયે વાઈ�ેટરનો ઉપયોગ કરવો.

l બાંધકામમાં ઓછામાં ઓછુ ______ �દવસ પાણી છાંટવું.

l ગરમીના �દવસોમાં ઓછામાં ઓછુ ______ �લાક બાદ પાણી છાંટવું.

l હાથે બનાવેલ ક���ટ માટે ______ વધારે િસમે�ટ વપરવો.
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±ëß.Úí.VáõÚ

l ±ëß.Úí.�VáõÚ,�±ëß.çí.çí.�ÈÖ�Éõäí�É�èùÝ�Èõ.�Ú_ÞõÜë_�ÎÀÖ�±õÀ�É�ÖÎëäÖ�Èõ

Àõ� ±ëß.Úí.� VáõÚÜë__� ºËù� ×ùÍí� ±×äë� ç_ÕñHëý� ÛëÃÜë_� ìçÜõLË� Àùî¿íËÞõ� ÚØáõ�

äëÕßäë_�±ëäõ�Èõ.

l ±ëß.Úí.� VáõÚ� ±õäë� ÕþÀëßÞí� èùÝ� Èõ� ÉõÜë_� çë_Ôë� ÖõÜÉ� ºËùÞí� µÕß� Àùî¿íË�

ÞëÂäëÜë_�±ëäõ�Èõ.�

±ëß.Úí.�ÈÖ�Àõ�±ëß.Úí.çí�áÙËá�Þõ�ÏëâäëÜë__�ÀÝë_�Üð¡ë Õß�ìäåõæ�KÝëÞ�ßëÂäð_��

½õ³±õ?

l VËíá� MáõËÞí� ÚÞõá� ÕëÀë� åËßÙÃÞù� É� µÕÝùÃ� Àßäù� ½õ³±õ.� ±Þõ� ½õ� ÀëÇð_�

åËßÙÃ� Àßäð_� ÕÍõ� Öù� TÝä V×Ö� ßíÖõ� ÜëËíÞí� ÀðËë³� (ÀùQÕõÀåÞ� Co mpaction)�ì

Àßäí� ½õ³±õ.� åÀÝ� èùÝ� Öù� ÖõÞí� µÕß� ÀëÃâ� Àõ� MáëVËí@Þí� ÇëØß� ìÚÈëääí�

½õ³±õ.

l åËßÙÃÜë_�20�×í�50�ÜíÜí�Þù�ÀõQÚß�ßëÂäð_�½õ³±õ.

ºËùÞõ� Çëß� ×í� È� @áëÀ�çðÔí� ÕëHëíÜë_� Õáëâäí�½õ³±õ�±Þõ� äëÕßäë� ÜëËõ� 15� ×í�

20�ÜíÞíË�Õèõáë�ÕëHëíÜë_×í�ÀëÏí�áõäí�½õ³±õ.

l çìâÝë�±õL°ÞíÝßÞí�ØõÂßõÂ�èõÌâ�Úë_Cëäë�½õ³±õ.

Àùî¿íË�1:2:4�(1� � ìçÜõLËÑ�2�ßõÖí� Ñ�4�ÃþíË)�Þë�ÕþÜëHëõ�Àùî¿íË� Ü@çß�ÜåíÞÜë_�É�ì

ÚÞëääð_� ½õ³±õ.� Ü@çß� ±ùÈëÜë_� ±ùÈð_� Úõ� ÜÞË� çðÔí� Eëáëääð_� ½õ³±õ,� Éõ×í�ì ì

ìÜlHë�ÝùBÝ�ßíÖõ�ÖöÝëß�×ëÝ.��Àùî¿íËÜë_�ÕëHëí�ÉwßíÝëÖ�ÕðßÖð�É�ÞëÂäð_.

l 10�@áëÀ�ÕÈí�×ùÍð-�×ùÍð�ÕëHëí�Èë_Ëäð_�.

l 24�@áëÀ�ÕÈí�ÔëÚëÞí�µÕß�ÀÝëßë�ÚÞëäí�ÕëHëí�Ûßäð_�.

l ±ë�ßíÖõ�Ößë³�(@ÝùgßÃ)10�ìØäç�çðÔí�@ßäí�½õ³±õ.

l ±ëß.Úí.� ÈÖ�Þð_� ÛÝëý� Þë� 14� ìØäç� ÕÈí�É�åËßÙÃ� Aëùáäð_�½õ³±õ.� IÝëßÚëØ�É�

ìçáí_Ã�Õß1:3�Þë�ÕþÜëHë×í�MáëVËß�Àßäð_�½õ³±õ.
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±ëß.çí.çí.�Õ|ë

ÜÀëÞÞí�ÜÉÚñÖí�ÜëËõ�ãMá_×�áõäá�Ö×ë�çíá�áõäá�Õß�75�Üí.Üí.�½Íë�±ëß.çí.çí.�

Þë�1:2:4�ÕþÜëHëÜë_�Õ|ïë�ÚÞëääë.

áõäá

75�ìÜ.Üí.

Àùî¿íË�Þí�½Íë³ çìâÝë�(Ëùß)

150�ìÜ.Üí.

çíá

ãMá_×

ìá_Ëá

2-10�ìÜ.Üí.

2-10�ìÜ.Üí.

4-10 ìÜ.Üí.

75�ìÜ.Üí.

������ÈÖ�áõäá�Õ|ë
áíLËá�áõäá�Õ|ë
çíá�áõäá�Õ|ë

lf � j;k¶Ûë çìâÝë
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�ટોની કમાન (આચ�)

l �ટીલના બીમ / જોઇ�ટ ની �ડાઈ ઑરડાના માપને અનુ�પ હોવી જોઇએ. 

 એક �ટીલ બીમ, બી� �ટીલ બીમ થી 5 �ટ (વધુમાં વધુ) ના અંતરે હોવું જોઇએ.

l ટાઇરોડ સિળયા ઑછામાં ઑછા 20 મી.મી. થી 25 મી.મી. �ડા વાપરવા 

 જોઇએ તથા ટાઇરોડ વ�ચેવું અતર 6 થી 8 �ટ રાખવું જોઇએ.

l જો�ટ (સાંધા) ની �ડાઈ એકસમાન રાખવી

l તરાઇ ઑછામાં ઑછા 14 �દવસ સુધી કરવી જોઇએ.

ટાઇરોડ

5 �ટ

�લા�ટર

જોઇ�ટ
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ÈF½

l ÖÍÀë�Ö×ë�äßçëØÞë�ÕëHëí�×í�ßZëHë�ÜëËõ�ÈF½�ÚÞëääëÜë_�±ëäõ�Èõ.�È F ½ Þ ë�

çìâÝëÞð_�ÜëÕ,�Úëßí±ù�ÖõÜÉ�Øßäë½Þë�ÜëÕ�Õß�ìÞÛýß�Àßõ�Èõ.�±ë�ÜëËõ�ìçäíá�

±õL°ÞíÝßÞí�çáëè�±Þðçëß�ÖõÜÉ�ØõAëßõAë�èõÌâ�çìâÝëÞð_�ÀëÜ�Àßäð_.

l ìØäëá�±Þõ�ÈF½�äEÝõÞë�çë_Ôë�Õß�äëËë�Ö×ë�ÕþìÖßùÔÀ�(äùËßÕþðÎ)�MáëVËß�

Àßäð_.

äëËë� Àùî¿íË1 : 2 : 4 

Àùî¿íË�1 : 2 : 4 

ìáîËá
ÚíÜ ÍíVËÿíOÝðåÞ��çìâÝë

ÜðAÝ�çìâÝë

Úëßí

äùËßÕþðÎ MáëVËß�
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ØëØßù-çíÍí (Stair Case)�

l çíÍíÞ\�áõ-±ëµË�ìØäëá�Õß�ÚÞëäù.�IÝëßÚëØ�çìâÝë,�ÜëÕ�±Þðçëß�ÀËÙÃ� Àßí�

áù.

l äõVË�VáõÚÞë�Üõ³Þ�VËíá�áõLÍÙÃÞë�ËùÕ�Õß�Éäð_�½õ³±õ.

l ìçìäá�±õL°ÞíÝßÞí�çáëè�ÖõÜÉ�ØõÂßõÂ�èõÌâ�É�çìâÝë�±Þõ�Àùî¿íË�Þí�Ûßë´�

Àßäí�½õ³±õ.

l Àùî¿íË�±ùÈëÜë_�±ùÈ\_�1 : 1.5 : 3�(1�ìçÜõLË� �1.5�ßõÖí�3�ÀÕÇí)�ÕþÜëHëÜë__�

ÚÞëääð�½õ³±õ.

l Ößë³�(ÀÝùgßÃ)�14�ìØäç�çðÔí�Àßù.�çíÍíÞù�VáõÚ�Ïëâäëâù�èùäë×í�ÖõÞõ�èÜ õåë

ÛíÞí�À_ÖëÞ�äÍõ�Ïë_ÀíÞõ�É�ßëÂäù.

l åËßÙÃ�14�ìØäç�ÕÈí�É�Aëùáäð_.

ÉÜíÞ�áõäá

ÜðAÝ�çìâÝë

ÍíãVËÿOÝðåÞ��çìâÝë
äõVË�VáõÚ

áõãLÍÃ

25�çõ.Üí.
>>

ìØäëá çõ.Üí. ±ùÈëÜë_�±ùÈí)�23  (

Õí. çí. çí� � �1:3:6
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çõãMËÀ�ËõîÀ

l ºËùÞë�ÇHëÖßÜë_�ÚèëßÞí�ìØäëá�±ùÈëÜë_�±ùÈí�23�çõ.Üí.�(9")�Ö×ë�ÕI×ßÞë

ÇHëÖßÜë__�35�çõ.Üí.�(14")�Þí�ÚÞëääí.

l ÕëËaåÞ�ìØäëá�Þõ�ÚèëßÞí�ìØäëá�çë×õ�½õÍäí�Éwßí�Èõ,�Þèí�Öù�ìØäëá�ÕÍí

ÉäëÞí�Úí �ßèõ��Èõ.�çëÇí�ßíÖ�½Hëäë�ÜëËõ�±ëÕõá�ìÇhë�É\±ù.À

a b c� �(Ë^×�½õºË Øë_Öë)
ÚÔëÉ�ÜëÕ�Üí.Üí.�±ëÕõá��Èõ.
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çõãMËÀ�ËõîÀ

l MáëVËß�ìØäëáÞí�±_Øß�ÖõÜÉ�Úèëß�1:4�(ìçÜõLË��ßõÖí)�Þë�ÕþÜëHëÜë_�Àßäð_.

l ìØäëáÞë�ÂñHëë±ùÜë_�15x15�çõ.Üí.�ìçÜõLË��Àùî¿íËÞë�äëËë�1:2:4 Þë�ÕþÜëHëÜë_

ÚÞëääë×í�ìØäëáÞí�ÜÉÚ^Öë³�äÔõ��Èõ.

l Úë_ÔÀëÜ�çÜëMÖ�×³�ÃÝë�ÚëØ�±ùÈëÜë_�±ùÈë 15�ìØäç�ÕÈí�ÜëËíÞð_�ÕðßëHë�30�

çõ.Üí.�Þë�VÖßÜë_�Àßäð_�ìèÖëäè�Èõ.�ÜëËíÞð_�ÕðßëHë�(Refilling)±õÀçßÂð�Çù�ÖßÎ�

Àßäð.

15 x 15 � �1:2:4�çõ.Üí.�äëËë Àùî¿íË Üë_ MáëVËß

ÚèëßÞí ìØäëá�ÕëËaåÞ�ìØäëá

28



Îí�ÚùÍý

29

ÕëHëíÞí�Ëë_Àí�¼Water Tank½

l Àùî¿íË�èÜõåë�1 : 1.5 : 3�(ìçÜõLË��Ñ�ßõÖí�Ñ�ÀÕÇí)�Þë�ÕþÜëHëÜë_�É�ÚÞëääð_.

l Àùî¿íË�ÚÞëäÖë�çÜÝõ�±õÀ� �ìçÜõLËÞí�×õáí�Üë_�26�áíËß�×í�äÔð�ÕëHëíÞù

µÕÝùÃ�Þ�Àßäù.

 15x15�çõÜí�Þë�ÜëÕÞë�ìÎáõË�(Fillet),�ìçÜõLË� �Àùî¿íË�1 : 1.5 : 3�Þë

Õ þÜëHëÜë _ � ÚÞëääë� Ö×ë� ± õÀçË ÿ ë � çìâÝëÞù� µÕÝùÃ� Àßäù.

çú�Õþ×Ü�Ëë_Àí�ÛßÖë�çÜÝ�ÕëHëí�ÔíÜõ-ÔíÜõ�Ö×ë�±õÀ�ìØäçÜë_�Úõ�×í�hëHë�eË�

( Ë ë _ À í � Þ í � ªÇ ë´ � ±Þ ðç ß) � Ûßä ð _ � ì èÖ ëäè� È õ .Õ ë H ë íÞ í � ë

çìâÝë

ìÎáË�õ

Àùî¿íË Þë ÕþÜëHëÜë_��1 : 1.5 : 3 �



µÕÝùÃ ìçÜõLË ßõÖí ÀÕÇí �ÃþíË ³Ë çìâÝë

×õáí e 20  Üí.Üí.10  Üí.Üí.(ç_AÝë )(ìÀáùÜë_)saÜë_ CëÞ Ë Üë_

e eCëÞ� Ë CëÞ� Ë

ÇHëÖß 3.5 35.0 - - 1200  -

MáëVËß� 1.0 7.0 - - - -

 (12 �Üí.Üí.)

MáëVËß� 1.25 10.0 - - - -

 (19�Üí.Üí.)

ÛùEë�(I.P.S .)� 2.30 6.0 6.0 6.0 - -

 (40�Üí.Üí.)

±ëß.çí.çí.� 6.50 16.0 21.0 11.0 - 80

 (115�Üí.Üí.)

±ëß.çí.çí.  5.50 14.0 19.0 10.0 300 80

 (150  Üí.Üí.)

30

Úë_KëÀëÜ�ÜëËõ�ÜðAÝ�çëÜÃþíÞí�±ÞðÜëìÞÖ�ÉwìßÝëÖ�
(100�CëÞdË�/�Çùßç�dË)

çëÜÃþí

åð_�±ëÕ
½Hëù�Èù�?

ÕëHëí�±ùÈ\_�Èë_Ëäë×í�Àùî¿íË/�ì ÜëËëýß�Þí�ÜFÚñÖí�çÜõLË�
CëËõ�Èõ.�Ö×ë�MáëVËßÜë_×í�ßõÖí�Þë�ÀHë�Úëèß�±ëääëÞë�
åw�×³�½Ý�Èõ.�ÇHëÖßÜë_�ÕÀÍ�±ùÈí�×ëÝ��Èõ.



Toll Free No. : 1800 102 5097

�ાંચ ઓફીસ

અમદાવાદ : 304, દેવઆક�, ઈ�કોન સક�લ, એસ.�. હાઈવે,  

  અમદાવાદ

બરોડા : અથ� કો�પલે�, મલહાર પોઈ�ટ પાસે, જુના

  પાદરા રોડ.

સુરત : બારમો માળ, રોયલ �ેડ સ�ટર, �ટાર બ�રની

  સામે, અડાજણ

મહેસાણા : બીજો માળ, િસ�મા ઓએસીસ હાઈવે રોડ.


