
  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

                નવરા�ીમા ંગેટ, તોરણો,મચં બાધંવા �ગે મહાનગર સેવા સદનની �ચૂના 

�ેસનોટ :-  
             વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામાં આવે છે ક% આગામી નવરા�ી પવ' દર(યાન 

શહ%રના *ુદા *ુદા િવ-તારોમા ંનાગ.રકો/સ-ંથાઓ/મડંળો તથા આયોજકો 3ારા લાઇટ ડ%કોર%શન, 6લતા તોરણો, ગેટ,મચં, કમાનો 

વગેર% બનાવતી વખતે ફાયર 89ગેડ ખાતના ઇમરજ:સી વાહનોને અવર જવર માટ% અડચણ;પ ના બને તેવી ર�તે ૧૫ >ટથી 

વધાર% ?ચાઇ તથા ૧૨ >ટથી વધાર% પહોળાઇવાળા ર-તાઓ ABુલા રહ%  તેવી ર�તે બનાવવા.  Dહ%ર ર-તાઓ વEચે -ટ%જ ક% 

મચંFુ ંDહ%ર સલામતી માટ% આયોજન નહG કરવા સાથ સહકાર આપવા િવનતંી કરવામાં આવે છે. તથા Hાઉ:ડમાં ઇમરજ:સી 

વાહનો આવવાનો ર-તો અડચણ િવનાનો રાખવો.  
 

           નવરા�ી મહોJસવ માટ%ના આગ સલામતી માટ%ના �ચૂનો, કમાનો, ગેટ ૧૫ >ટની Kચાઇ તથા ૧૨ >ટની 

પહોળાઇવાળા રાખવા. Lલતા તોરણો અક-માત  સમયે ફાયર 89Hેડના ઇમરજ:સી વાહનોને નડ% નહG તે માટ% ૧૫ >ટની 

Kચાઇએ રાખવા. આયોજકો 3ારા બનાવવામાં આવતા -ટ%જ NOાફ�કને આડચણ;પ ન થાય તે ર�તે ર-તા વEચે બનાવવા નહG. 

ખાધ પદાથ'ના -ટોBસ ઇલાયદા ગેBવેનાઇઝ શીટના બનાવવા તથા એલ.પી.Q.ના સીલી:ડર -ટોલથી Rૂર રાખી વાBવ Sકૂ� 

પાઇપ લાઇન 3ારા -ટોલમાં ઉપયોગ કરવો તેમજ મા� અિધTતૃ ર%VWલેુટર- ટXબુ વાપરવા. ઇલેYN�ક વાયરGગ Zઝુ, ABુZુ ંક% 

ટ[પGગવા\ં કર]ુ ંનહ� તથા કાપડને અડ% નહ� તે ર�તે લાઇટના ફોYસ (હ%લોઝન) સલામત જVયાએ લગાડવા. ગરબા Hાઉ:ડ 

ઉપર અક-માત સમયે બહાર નીકળવાના ઇમરજ:સી ર-તાઓ �ે`કોની સaંયા �માણે bરુતા �માણમા ં તથા bરૂતી  

પહોળાઇવાળા રાખવા,  -ટ%જ પાસે તથા ઇલેYN�ક મેઇન બોડ' પાસે દર%ક ખાધ પદાથ'ના -ટોલ પાસે �ાથિમક આગ cઝુાવી 

શકાય તે માટ% તમામ -થળે જ;ર� ફાયર એd-ટGગિવશસ' રાખવા તથા ઇમરજ:સીમા ંઉપયોગ કર� શક% તેવો -ટાફ રાખવો. �ે`ક 

ગેલેર� બનાવવામા ંઆવે Jયાં -NYચરની મજcતુાઇ માટ% પી.ડબBW,ુડ�. ખાતાના સટeફ�ક%ટ મેળવીને બાધંકામ કરવાFુ ંરહ%શે. 

ગરબા દર(યાન  ઇમરજ:સી લાઇટ/જનર%ટરની fયવ-થા રાખવાની રહ%શે. 
 

           નવરા�ી દર(યાન જો કોઇ આગ- અક-માતનો બનાવ બને તો અgVનhમન અને તાJકા8લક સેવા િવભાગના ફોન 

નબંર ૧૦૧ પર ફોન કરવો અને જો આ ફોન એ:ગેજ આવે તો ૨૪૧૩૬૩૫, ૨૪૧૩૭૫૪, ૨૪૧૩૭૫૩, ૨૪૨૦૮૮૧ ફોન ઉપર 

પણ સપંક' કર� શકો છો.  

------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
                                                                                                           વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                                           જનસપંક'  િવભાગ, 

                                                                                                           તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૫ 

�િત, 

ત�ંીpી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોYત �ેસનોટ આપના દq િનક વત'માનપ�મા ં�િસrધ કરવા િવનતંી છે. 
 
 

                                                                                                          જનસપંક'  અિધકાર�  

                                                                                                         મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                                               વડોદરા 



 
 

  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક% વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 

3ારા પાણીજ:ય રોગો િનવારણ �ગે કરાયેલ સવsની કામગીર�મા ંતાર�ખ ૦૫-૧૦-૨૦૧૫ના રોજ ૧૧૮૫૧ ઘરોનો 

સવs કરાયેલ uમા ંશકંા-પદ કમળો-૦૦, ઝાડા-૭૦, તાવ-૧૦૨ દદeઓ મvયા, તેમજ Yલોર�નની ગોળ�Fુ ં િવતરણ-

૧૦૬૧૦, ઓ.આર.એસ પેક%ટFુ ંિવતરણ-૮૦, પિ�કા િવતરણ-૩૨૭૦ કરવામા ંઆfWુ ંહw ુ.ં 
   

વાહક જ:ય રોગો અટકાયત કામગીર�ના દq િનક ર�પોટ'  Sજુબ તાર�ખ ૦૫-૧૦-૨૦૧૫ના રોજ સવs કરાયેલ        

ઘરો-૭૧૬૮૧, સોસ' ર�ડકશન કામગીર�-૩૬૮૫, ફોગGગ કર%લ ઘરો-૨૨૨૨૨, ફોગGગ કર%લ બીન રહ%ણાકં       

-થળો-૨૮૧, એમ.એલ.ઓ (લીટર) વપરાશ-૩૬૫, ટ%મીફોસ (એમ.એલ) વપરાશ-૩૬૫, બાયોલાવxસાઇડ(લીટર) 

વપરાશ-૨૩૬૭, પાયર%yમ (લીટર) વપરાશ-૬૦૮, મેલેથીઓન લીટર-૧૨૩ નો વપરાશ થયેલ છે, તેમજ મળ� 

આવેલ તાવના ક%સો અને લીધેલ લોહ�ના નSનૂા-૧૧૪૭ હતા.ં  

--------------------------------------------------- 
 

                                                                                 
                                                                                     વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                     જનસપંક'  િવભાગ, 

                                                                                     તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૫ 

�િત, 

ત�ંીpી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોYત �ેસનોટ આપના દq િનક વત'માનપ�મા ં�િસrધ કરવા િવનતંી છે.  
 

 
 

                                                                                   જનસપંક' અિધકાર�  

                                                                                  મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                        વડોદરા 
 
 
 


