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�ેસનોટ:- 

૧૪એિ�લ-૪૨૩૮ ઇુ	સરફ ઼ૉષી �નફૉ સઽૂન્ફૉ ��પીઅઞુવફ્ ગીલ��ર 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ ઇઘમીળૂ લીનૂરીઅ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  ગૉ  ૩૬ રૂ ઑુ�વ-

૩૯૬૬ ફી !નષ઼ૉ રૃઅમઊફી ુષ%ડ્ળૂલી ણ્ગલીણ'રીઅ મફૉવ ઙર(ષીળ યૂહથ ઈઙફી મફીષ �઼અઙૉ 

મજીષ ગીરઙૂળૂ નળ,લીફ રૃઅમઊ ભીલળ ુ.ઙૉણફી ૮૮ ગર'જીળૂક બ્દીફી 2ફ ઙૃરીષૂ સઽૂન 

ધલી ઽદી. દૉકફૂ લીનરીઅ �ુદ ષહ' ૩૬ રૂ ઑુ�વૉ ઇરળ સઽૂન્ફૉ 67પીઅઞવૂ દધી 2ઽૉળ ઞફદી 

ઈઙફૂ યલીફગદી ુષસૉ ઼2ઙ મફૉ દૉ ઽૉ દૃધૂ ઈઙ ઼ીરૉ મજીષ ગીલ'ફૃઅ ુફન9સફ દધી �નસ'ફ 

લ્ઞષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દન ઇફૃ઼ીળ ઈઙીરૂ ૩૬ ઑુ�વ, ૪૨૩૮ ઙૃ=ષીળફી ળ્ઞ ઇુ>સરફ !નફૉ 

રઽીઙફળબીુવગીફી ઇુ>સરફ ઇફૉ દી?ગીુવગ ઼ૉષી ુષયીઙ @ીળી �નસ'ફ રૉનીફ, ુગદABદઅય, 

ષણ્નળી ઘીદૉ રીફફૂલ  રૉલળ�ૂ યળદયીઊ  ણીઅઙળફી ષળન ઽ&દૉ ��પીઅઞુવફ્ ગીલ��ર ઼ીઅઞૉ ૮-

૨૨ ગવીગૉ  લ્ઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

“ઈઙફૂ નૃપ�ડફી ળ્ગ્, નૉસફૂ -ઙુદરીઅ ભીશ્ ઈબ્” 

 

“PREVENT FIRE ACCIDENT,  

PROMOTE NATION’S DEVELOPMENT” 

 

ફૃઅ �જીળ ઼ૃC ફીરનીળ યીળદ ઼ળગીળ દળભધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .  
    

 નામદાર ભારત સરકાર�ીના �હૃ મ�ંાલયના આદ�શા�સુાર �િત વષ# ૧૪ મી એિ�લ 

અ%&નશમન 'દન તર(ક� મનાવવા�ુ ં)*ુય કારણ )ુબંઈના િવ.ટોર(યા ડોક યાડ#મા ંબનેલ ભીષણ 

આગની 1ુધ#ટના છે. ૧૯૪૪ ના ૧૪ મી એિ�લે ઈ6ગલે6ડથી આવેલા અને )ુબંઈના િવ.ટોર(યા 

ડોકયાડ#માં લગંાર�લા ‘‘ફોટ#  :ટાઈક(ન’’ નામક માલ વાહક જહાજમા ં૨૦ લાખ પાઉ6ડની સોનાની 

પાટો, લડાયક શસ�ો, :ફોટક પદાથC, લDકર( દાEુ ગોળો, િવગેર� મળ( ૭૨૦૦ ટન સામાન ઉપરાતં 

આ જહાજમા ં કરાચીથી ૮૭૦૦ Jની ગાગંડ(ઓ, ઓઈલ, લાકLુ, સMફર, માછલી�ુ ં ખાતર અને 

રોઝીન વગેર� ભરવામા ં આOP.ુ આ માલ વાહક જહાજમા ં QRુપાનમાથંી ઉડ�લા તણખામાંથી 

અક:માતે ભયકંર ઘડાકા સાથે ભીષણ આગ લાગી હતી. Tમા ં )ુબંઈ ફાયર UVગેડના ૬૬ 

કમ#ચાર(ઓ બચાવ કામગીર( કરતાં કરતા ં શહ(દ થયા હતા. આ ભયાનક આગમા ં Xલૂ ૩૨૧ 

Oય%.તઓએ પોતાના [ન �મુાOયા હતા. આ ધડાકાથી માલ વાહક જહાજ�ુ ં ૧૨૦ મીટર લાબંા 

તરતા બ\બમા ંJપાતંર થઈ ગP ુહ].ુ )ુબંઈની ધરતી Qુ̂  ઉઠ( હતી. અન ેપાચં હ[ર ટન�ુ ં૧૨૦ 
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મીટર લાં̀  ુજયનદંા જહાજ ૧૮ મીટર ab ુહવામા ંફંગોળાP ુહ].ુ આનાથી નાના મોટા ૨૬ જહાજો 

ગોદ(માં Lુબી ગયા હતા.  

 

વડોદરા મહાનગરપાUલકા, અ%&ન શમન અને તાcકાUલક સવેા િવભાગને અdતન સાધનોથી 

સજજ રાખવામા ંઆવે છે.  મહાનગરપાUલકા અ%&ન શમન અને તાcકાUલક સેવાઓ િવભાગ eારા 

વડોદરા શહ�ર તથા શહ�રની હદ બહાર બનતા આગના બનાવો, વાહન અક:માત, ધરતીકંપ, 

વાવાઝોLુ, fરુ, તથા Xુદરતી આફતો, ગેસ લીક�જ, અ6ય હોનારતો તેમજ શહ�ર ^Mલાને અડ(ને 

આવેલા ભJચ, પચંમહાલ, ખેડા, છોટાઉદ�fરુ, નમ#દા ^Mલાઓમા ં ઉપરાંત �જુરાતના અ6ય 

:થળોએ બનતા આગ-અક:માતના બનાવો વખતે જJર(આત �માણે �સશંનીય કામગીર( બ[વી 

છે. hતુકાળમા ં સને ૨૦૦૧ ના કiછ ધરતીકંપ દરjયાન અસરk:ત િવ:તારોમા ં વડોદરા 

મહાગનરપાUલકાના અ%&ન શમન અને તાcકાUલક સેવા િવભાગના કમ#ચાર(ઓએ શહ�રને ગોરવ 

અપાOP ુ હ].ુ તથા �જુરાત સરકારના આદ�શા�સુાર સને ૨૦૦૯ મા ં કણા#ટક રાlયમા ં આવેલ 

fરુમા ંરાહત બચાવ કામગીર( માટ� વડોદરા ફાયર UVગેડની ટ(મને િવશષે mલેન મારફતે કણા#ટક 

મોકલવામા ંઆવલે Tમા ંબચાવ કામગીર( બ[વી હતી T �શસંનીય છે.  
 

સને ૨૦૧૨મા ંપાવાગઢ તીથ�ધામ ખાતે �ી ભરતભ�ી નામનો �વુાન ખીણમા ંપડ� ગયેલ 

!ને વડોદરા અ$%નશમન અન ે તા'કા)લકસેવા િવભાગના જ વાનોએ અસરકારક કામગીર� કર�ને 

-વતો હ/મખેમ બહાર કાઢ� સદર નવ�વુાનન ે-વનદાન આપી 2શસંનીય કામગીર� કર/લ છે.  

 

(૩) દી.૪૬-૯-૩૫ ફી ળ્ઞ ગળઞથ દીવૃગીફી, ગઅ ણીળૂ ઙીર બી઼ૉ ગણીથી ઘીદૉ 500 ધૂ 700 

રીથ઼્ ફનૂફી બૃળરીઅ ભ઼ીલૉવ ઞૉરીઅ ગૄવ ગૄવ ગૄવ ગૄવ 288 288 288 288 રીથ઼્ફૉ બળૃફી બીથૂરીઅધૂ મ્ડ +ીળી વઙયઙ -થ ગવીગ રીથ઼્ફૉ બળૃફી બીથૂરીઅધૂ મ્ડ +ીળી વઙયઙ -થ ગવીગ રીથ઼્ફૉ બળૃફી બીથૂરીઅધૂ મ્ડ +ીળી વઙયઙ -થ ગવીગ રીથ઼્ફૉ બળૃફી બીથૂરીઅધૂ મ્ડ +ીળી વઙયઙ -થ ગવીગ 

યીળૉ  ઞઽૉરદ મીન ઼વીરદ મઽીળ ગીતષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગળૉ વ ઝૉયીળૉ  ઞઽૉરદ મીન ઼વીરદ મઽીળ ગીતષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગળૉ વ ઝૉયીળૉ  ઞઽૉરદ મીન ઼વીરદ મઽીળ ગીતષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગળૉ વ ઝૉયીળૉ  ઞઽૉરદ મીન ઼વીરદ મઽીળ ગીતષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગળૉ વ ઝૉ .(૪) દી.૪૭-૯-૩૫ ફીઅ ળ્ઞ ષણ઼ળષણ઼ળષણ઼ળષણ઼ળ, , , , ગ્ડૉ3ળ ગ્ડૉ3ળ ગ્ડૉ3ળ ગ્ડૉ3ળ 

રઽીનૉષ રઅનૂળ બી઼ૉ ુષ3ીરૂ-ૂ ફનૂફી બૃળરીઅધૂ ળમળ મ્ડ +ીળી ગવીગ્ફૂ યીળૉ  ઞઽૉરદ મીન ગૄવરઽીનૉષ રઅનૂળ બી઼ૉ ુષ3ીરૂ-ૂ ફનૂફી બૃળરીઅધૂ ળમળ મ્ડ +ીળી ગવીગ્ફૂ યીળૉ  ઞઽૉરદ મીન ગૄવરઽીનૉષ રઅનૂળ બી઼ૉ ુષ3ીરૂ-ૂ ફનૂફી બૃળરીઅધૂ ળમળ મ્ડ +ીળી ગવીગ્ફૂ યીળૉ  ઞઽૉરદ મીન ગૄવરઽીનૉષ રઅનૂળ બી઼ૉ ુષ3ીરૂ-ૂ ફનૂફી બૃળરીઅધૂ ળમળ મ્ડ +ીળી ગવીગ્ફૂ યીળૉ  ઞઽૉરદ મીન ગૄવ----187187187187 

6લ7દૂકફૉ મઽીળ ગીતૉવ. (૫) ઼ફૉ ૪૨૩૬-૩૭ રીઅ દી. ૪૯-૨૫-૪૨૩૭ ફી ળ્ઞ ઽ્ડવ ુફ:ી, ઼ૉષફ઼ૂટ 

ર્વ, ભદૉઽઙઅઞ ષણ્નળી ઘીદૉ વીઙૉવ યૂહથ ઈઙરીઅ >ફફી ?ઘરૉ ૪૨ રીથ઼્ફૉ ઼ૃળુ@દ મઽીળ ગીતષીરીઅ 

ઈષૉવ ઽદી. (૬) દી. ૨૮-૨૫-૪૨૩૭ ફી ળ્ઞ ઼ૂBષળ ળ્ગ ઑબીડDરૉEડ, રગળબૃળી ફFગ, ષણ્નળી ઘીદૉ 

મૉટરૉEડરીઅ દધી બઽૉવી રીશૉ ઙ્ણીઋફ દધી નૃગીફ્રીઅ ઈઙ વીઙદી પૃરીણ્ ઋબળફી જ્ધી રીશૉ Kૃસ 7વી઼ીઅ 

વીઙદી ઑગ સૂ@ગ  ઇફૉ ૩૬ ુષNીધOકફૉ ઼ઽૂ ઼વીરદ, ઼ૃળ@ૂદ ઼ૂણૂ રીળભદૉ મઽીળ ગીતષીરીઅ ઈષૉવ. 
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(૭) દીઞૉદળરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૬-૩૭ફૂ ઼ીવરીઅ ઼ૉભળ્ફ ુમBણPઙ, ભદૉઙઅઞ, ષણ્નળી ઘીદૉ ઈઙ વીઙૉવ ઞૉરીઅ 

બઽૉવી રીશૉ ભ઼ીલૉવ ઑગ Qૂ ઇફૉ ૪ બૃRહ્ફૉ ઼ૃળુ@દ મઽીળ ગીતષીરીઅ ઈષૉવ. (૮) ઼ફૉ ૪૨૩૬-૩૭ ફી 

ષહDરીઅ ઈષૉવ બૃળ બSળુTધુદરીઅ ષણ્નળી સઽૉળફી ઼લીFઙઅઞ, બળસૃળીર યU્, ભીTડ ડV ૉગ ગ્ડD, ગણગ મ>ળ, 

ઞૉષી ુષTદીળ્રીઅ બીથૂરીઅ ભ઼ીલૉવ રીથ઼્ફૉ મજીષ ગીરઙૂળૂ ગળૂફૉ ઼ૃળુ@દ ઼વીરદ Tધશૉ મઽીળ ગીતષીરીઅ 

ઈષૉવ ઽદી. (૯) ઼ફૉ ૪૨૩૭-૩૮ ફી ષહDરીઅ મફી઼ગીઅઢી બૃળફૂ ગીરઙૂળૂરીઅ બીથૂરીઅ ભ઼ીલૉવી રીથ઼્ફૉ 

મજીષ ગીરઙૂળૂ ગળૂફૉ ઼વીરદ Tધશૉ ઘ ૉ઼ણષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ. (૱) ફરDની ફનૂ દધી ફરDની 

ગૉ ફીવ રૉઊફ[ીઅજરીઅ  ઝ્ગળીક, રીથ઼્ ણૃમૂ ઙલૉવ દૉકફૉ મઽીળ ગીતષીફૂ ગીરઙૂળૂ. (૯) ગ્દળ દવીષણૂ 

દધી ઇવષીફીગી બી ૉ઼ ગૃષીરીઅ ઝ્ગળૂ ઇફૉ રીથ઼ બણૂ ઙૉલવ દૉકફૉ Fષદી મઽીળ ગીતષીફૂ ગીરઙૂળૂ. 

(૩૨) બીષળ\ૂણ ગ્બ]ળૉ સફ ઙીર, ઘઅપી, દી. ષીચ્ણૂલી રૃગીરૉ વીઙૉવ યૂહથ ઈઙફૂ મૃટીષષીફૂ 

ગીરઙૂળૂ. (૩૩) ષણ્નળી સઽૉ ળરીઅ ફીફી-ર્ડી ઈઙફી મફીષ્, ઙૉ઼ફી મફીષ્, ઇગTરીદફી મફીષ્ રગીફ 

બ_ીફી મફીષ્, ટીણ બણષીફી મફીષ્રીઅ ઇુ` સરફ ઇફૉ દીaગીુવગ ઼ૉષી ુષયીઙ +ીળી aષળૂદ મફીષફી 

Tધશૉ બઽbજૂફૉ ઼aષળૉ  ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .  

અ.ન.ં બનાવની 

તાર�ખ 

બનાવ5ુ ં6થળ / િવગત. 

1.  ૦૩-૦૪-૨૦૧૫ ડભોઈ રોડ, નરિસ@હ એ6ટ/ટમા ંઆગ Bઝુાવવાની કામગીર� 

2.  ૨૦-૦૫-૨૦૧૫ વાડ�-માE ફળ�યા વાડામા ંઆગ Bઝુાવવાની કામગીર� 

3.  ૨૧-૦૫-૨૦૧૫ HIBઆુ ગામ, -.ઈ.બી પાછળ 5મુ�ના મકાનમા ંઆગ Bઝુાવવાની કામગીર� 

4.  ૨૫-૦૫-૨૦૧૫ માજં લKરુ--આઈ.ડ�.સી. રોડ હર�ધામ Lલેટમા ંઆગ Bઝુાવવાની કામગીર� 

5.  ૧૯-૦૬-૨૦૧૫ કોતર તલાવડ�, અલવાનાકા, Pુવાની Qદર માણસ અને છોકર� પડ� ગયેલ તેઓને 

-વતા બહાર કાઢવાની કામગીર�. 

6.  ૨૯-૦૬-૨૦૧૫ ર/લવે 6ટ/શન રિવ ટોક�ઝ સામે, Pુવામા ંમાણસ પડ/લ તેને બહાર કાઢવાની 

કામગીર�.  

7.  ૦૮-૦૭-૨૦૧૫ Wુમાડ ચોકડ� પાસે, થયેલ એYસીડZટમા ંવાહનમા ંફસાયેલ માણસને બહાર 

કાઢવાની કામગીર�. 

8.  ૧૨-૦૭-૨૦૧૫ નમ�દા નદ�મા ં\ુબેલા માણસોને બચાવવાની  કામગીર�.  

9.  ૨૮-૦૭-૨૦૧૫ બનાસકાઠંા Kરુમા ંફસાયેલ માણસોને સલામત 6થળે પહ_ચાવડાની કામગીર�. 

10.  ૧૬-૦૮-૨૦૧૫ છાણી ક/નાલમા ંગાય પડ� ગેયલ તેને બચાવવાની કામગીર�. 

11.  ૧૮-૦૯-૨૦૧૫ વાસણા એસ. આર. પેaોલ પપં પાસે, તલાવડ�મા ંમાણસને બચાવવાની કામગીર�.  

12.  ૨૯-૦૯-૨૦૧૫ લાછનKરુ મહ�સાગર ખાતે માણસ \ુબી ગયેલ તેને બચાવ કામગીર�. 

13.  ૧૧-૧૦-૨૦૧૫ માધવનગર ગોરવા, ૨૬ bટ cડા ખાડામાથંી ગાયને બહાર કાઢવાની કામગીર�.  
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અ.ન.ં બનાવની 

તાર�ખ 

બનાવ5ુ ં6થળ / િવગત. 

14.  ૦૧-૧૧-૨૦૧૫ છાણી ક/નાલમા ંમાણસ \ુબી ગેયલ તેને શોધવાની કામગીર�.  

15.  ૧૧-૧૨-૨૦૧૫ ઉમe 6Pુલની બાfુમા ંસમા તળાવમા ંમાણસ પડ/લ તેને બચાવવાની કામગીર� 

16.  ૧૪-૦૧-૨૦૧૬ કKરુાઈ-તરસાલી રોડ પર ગેસ ભર/લ ટ/Zકર પgટ� જ તા ંટ/Zકરમા ંફસાયેલ માણસોને 

બહાર કાઢવાની બચાવ કામગીર� 

17.  ૧૫-૦૧-૨૦૧૬ ખોડ�યારનગર, ચાર ર6તા પાસે, ફિનhચરની આગમા ંકામગીર�.  

18.  ૨૭-૦૧-૨૦૧૬ ગોરવા બી.આઈ.ડ�.સી. શોપ ન.ં ૪ iડુન ગોડાઉનમાઆંગ Bઝુાવવાની કામગીર�. 

19.  ૧૧-૦૨-૨૦૧૬ પાવરjીડ કોપkર/શન, ગામ-ખધંા, તા. વાઘોડ�યા ખાતે લાગેલ ભીષણ આગને ભાર/ 

જ હ/મત બાદઆગ Bઝુાવવાની કામગીર�. 

20.  ૧૭-૦૨-૨૦૧૬ વાસણા ગામ, મકાનમા ંઆગ Bઝુાવવાની કામગીર� 

21.  ૦૫-૦૩-૨૦૧૬ િવરાટ એ6ટ/ટમા ંવાઘોડ�યા હાઈવે ચોકડ� પાસે, લાગેલ આગ ઓલવવાની 

કામગીર� કર/લ છે.  

22.  ૦૮-૦૩-૨૦૧૬ સમા િવnામીoી શાક માકpટમા ંદ�વાલ પડ� જ તા દબાયેલ માણસોને બહાર 

કાઢવાની કામગીર�. 

23.  ૨૨-૦૩-૨૦૧૬ સમલાયા ગીતા સોમીલ લાકડાની ભીષણ આગમા ંઆગ Bઝુાવવાની કામગીર�. 

24.  ૨૪-૦૩-૨૦૧૬ રાજ પીપળા તાqકુો ગામ-પોઈચા rજ . નમ�દાના નમ�દા ક/નાલમા ં૪ છોકરા \ુબેલ 

તેઓને બહાર કાઢવાની કામગીર�. 

25.  ૩૦-૦૩-૨૦૧૬ સોમા તળાવ- ભારત પેaોલ પપંની બાfુમા ંટ�.સી.માઆંગ Bઝુાવવાની કામગીર�. 

 

શહ/રમા ંહાઈરાઈઝ )બgડsગો વધવાથી આગ-અક6માત !વા બનાવોના સમયે અ$%નશમન 

દળની tિુવધા મળ� રહ/ તેવા આશયથી ૩૦ મીટર cચાઈ વાળ� 6નોરક/લ તથા સને ૨૦૧૩ મા ં

૪૪ મટ�રની cચાઈ વાળ� uોZટો મેક હાઈvોલીક એલીવેટ/ડ wલેટફોમ� વસાવવામા ં આવેલ છે. 

તમેજ  તમામ હાઈરાઈઝ )બgડsગોમા ંફાયર ફાઈટsગના સાધનો કાય�રત રહ/ તે 2કારની Hળવણી 

કરવા તથા વખતો વખત ટ/6ટsગ કરાવી લેવાની કાયદાક�ય જ ોગવાઈ પણ કરવામા ંઆવી છે. 

!થી આક$6મક 2સગેં સમયસર સહાય અને બચાવ કામગીર� કર� શકાય.  

સને ૨૦૧૩મા ં ૩ નગં એડવાZસ ફોમ ટ/Zડર અને ૧ નગં ઈમરજ Zસી ર/સxવુાન Hહ/ર 

જ નતાની અસરકારક સેવાઓ 'વર�ત કર� શકાય તે માટ/ નવીન ખર�દ કરવામા ંઆવેલ છે.  

સને ૨૦૧૪-૧૫ ના વષ�મા ંનવીન એ.સી. એIy�લુZસ વાન ૪ નગં આરો%ય શાખા માટ/ 

અને ૨ નગં ફાયર )uગેડ શાખા માટ/ ખર�દ કર�ને Hહ/ર જ નતાની સેવા અથz Kરુ� પાડવામા ં
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આવેલ છે. સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વષ�મા ંનાની ગલીઓમા ંપોળોમા ંઆગ-અક6માત 2સગેં 'વર�ત 

પહ_ચી શકાય તે હ/{થુી તમેજ  વડોદરા શહ/રની જ નતાને પાણી KEુ પાડવાની સેવાઓ સમયસર 

કર� શકાય તે હ/{થુી ૦૬ નગં નાની વોટર ટ/Zકર વડોદરા મહાનગરપા)લકાના ઉ|ચ હો}ેદારો અન ે

પદાિધકાર�ઓના સહયોગથી નવીન ખર�દ કરવામા ંઆવેલ છે.  

….¶Û. ¼Û¶ÛÛÈÛ¶Ûà ÜÈÛ•Û©Û ÍÛ×”¿ÛÛ 

1.  …Û•Û¶ÛÛ ¼Û¶ÛÛÈÛÛé ૯૮૩ 

2.  ¦æø¼Û©ÛÛ ¼Û˜ÛÛÈ¿ÛÛ               ૯૪ 

3.  ¾ÛગÛ¶Û ¸Û¦øÀÛ¶ÛÛ ¼Û¶ÛÛÈÛÛé ૪૮ 

4.  ¡öÛ¦ø ¸Û¦øÀÛ¶ÛÛ ¼Û¶ÛÛÈÛÛé ૫૪૬ 

5.  •ÛéÍÛÅÛàગ éõ›÷ ©Û¬ÛÛ •ÛéÍÛ ºõÛ¿ÛÁõ ૬૭ 

6.  ÈÛÛÐü¶Û …ગÍ¾ÛÛ©Û ૪૪ 

7.  ˆ«ÛÁõ ¼Û˜ÛÛÈÛ ગÛ¾Û•ÛàÁõà ૱૪ 

8.  ¸ÛÉÛä ¸Û“Ûà ¼Û˜ÛÛÈÛ ગõÛ¾Û•ÛàÁõà ૭૮૭૭૮૭૭૮૭૭૮૭ 

9.  …é¾¼¿ÛäÅÛ¶ÍÛ ÍÛéÈÛÛ…ÛéÈÛµÛâ…Ûé ૩૭૨૯૩૭૨૯૩૭૨૯૩૭૨૯ 

10. ¾Ûè©ÛéùÐü ÈÛÛÐüà¶Ûà¶ÛàÍÛéÈÛÛ…ÛéÈÛµÛâ…Ûé ૭૯૭૮૭૯૭૮૭૯૭૮૭૯૭૮ 

 

 અ$%નશમન દળના અિધકાર� / કમ�ચાર�ઓ Hહ/ર જ નતાના Hનમાલના ર~ણ માટ/ ફરજ  

બHવે છે.  

 આગ-અક6માત 2સગેં બચાવની કામગીર� દરIયાન 2ાણની આ�તુી આપનાર અ$%નશમન 

દળના જ વાનોને યાદ કર� ��ધાજં લી અપ�ણ કર�એ.  


