
  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગર સેવા સદન �ારા  આગામી  ભુ 

#દપાવલી-૨૦૧૫ દર*યાન શહ�રના નાગ#રકોના જન#હત માટ� આગ સલામતી -ગે ક�ટલાક આવ.યક /ચૂનો કરવામા ંઆવે છે. 3ની િવગત 

નીચે 5જુબ છે. 
 

• આટ6 ુકરો. 
 

જો તમે દાઝી 8ઓ તો તરત દાઝેલા આશર� ૩૦ િમિનટ 3ટલા સમય માટ� પાણીમા ંરાખો, ફટાકડા ફોડતી વખતે ફટાકડા અને 

તમાર� 8ત વ<ચે હંમેશા એક /રુ>?ત -તર રાખો, હંમેશા તમાર� 8તને ફટાકડાથી થોડા -તર� રાખી સલામત ર�તે ફટાકડા ફોડો, Aયાર� 

બાળકો ફટાકડા ફોડ� Cયાર� કોઇ વડ�લે અવ.ય હાજર રહ�E ુ,ં 3નો વપરાશ થઇ ગયો હોય તેવા ફટાકડા હંમેશા પાણી ભર�લ વાસણમા ંનાખંો, 

ફટાકડા સળગાવીને તેનાથી Fૂર 8ઓ, ફટાકડા હંમેશા રમતના મેદાન 3વી GHુલી જIયામા ંજ ફોડવાનો આJહ રાખો.  
 

• આટ6 ુન કરો. 
 

 દાઝેલા ભાગ પર Kાર�ય બરફના પાણીનો વપરાશ ન કરો, Kાર�ય હાથમા ંફટાકડા ફોડવાની કોિશશ ન કરો, ફટાકડાનો અવાજ 

વધાર� આવે તે માટ� ટ�નના ં ડMબામા ં ક� કાચની બોટલોમા ં ફોડવાNુ ં Fુ:સાહસ ન કરો તે Oવલેણ નીવડ� શક� છે, Kાર�ય વડ�લોની 

ગેરહાજર�મા ંબાળકોને ફટાકડા ફોડવાની પરવાનગી ન આપો, સળગતા ફટાકડા Kાર�ય આમ તેમ રઝડતા ંન ફPકો તે હાિનકારક િનવડ� શક� 

છે, સળગતા ફટાકડાની નOક Kાર�ય ઉભા ન રહો, Kાર�ય પણ ભીડ વાળ�/ગીચ જIયાએ સાકંડ� ગલીઓમા ંઅથવા તો ઘરની -દર ફટાકડા 

ન ફોડો. 
 

• આગ સલામતી -ગેના /ચૂનો. 
 

 ફટાકડા ફોડતી વખતે હંમેશા પાણી ભર�6ુ ંવાસણ તૈયાર રાખો 3થી કદાચ આગ લાગે તો પણ પ#રUVથિતને પહWચી વળાય, ફટાકડા 

હંમેશા પરવાનગી ધરાવતી Fુકાનમાથંી જ ખર�દો, ન Xટ�લા ફટાકડાની નOક જવાની Yલૂ Kાર�ય ન કરો તેને બદલે નવો ફટાકડો ફોડ� 

#દવાળ�નો આનદં માણો, ફટકડા ફોડતી વખતે એક સામટા ં ફટાકડા નOકમા ં રાખવા નહZ, ફટાકડા ફોડતી વખતે નાયલોન 3વા કપડા ં

પહ�રવા નહ�, �િતબિંધત િવVતારોમા ંફટાકડા ફોડવા નહZ, નાના બાળકોને ફટાકડા રાખવા માટ� આપશો નહ� તેમજ ફટાકડાની Fુકાનો, ગેસના 

ગોડાઉન, પે[ોલ પપં, ફ�\ટર� તથા ]પડપ^ી િવVતારોની આ_ુબા_ુ ફટાકડા ફોડવા નહ�.  
 

 આગ/અકVમાત થાય તો નાગ#રકોને ફાયર >`ગેડ શાખાના ઇમરજaસી ટ�લીફોન નબંરો 3વા ક� આગ/અકVમાત માટ� ૧૦૧, 

એ*Mbલુaસ માટ� ૧૦૨, દાડં�યાબ8ર ફાયર Vટ�શન માટ� ૦૨૬૫-૨૪૧૩૭૫૩ અને ૦૨૬૫-૨૪૨૦૮૮૧, વડ�વાડ� ફાયર Vટ�શન માટ�       

૦૨૬૫-૨૩૪૩૫૪૫, પાણીગેટ ફાયર Vટ�શન માટ� ૦૨૬૫-૨૫૧૩૦૧૪, O.આઇ.ડ�.સી.ફાયર Vટ�શન માટ� ૦૨૬૫-૨૬૩૧૪૪૪, ગાજરાવાડ� ફાયર 

Vટ�શન માટ� ૦૨૬૫-૨૫૮૦૯૦૮ તેમજ ટ�.પી ૧૩ છાણી ફાયર Vટ�શન માટ� ૦૨૬૫-૨૭૭૨૫૦૪ 3વા નબંરો ઉપર સપંકh  કરવા િવનતંી છે. 

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

                                                                                                          વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                                          જનસપંકh  િવભાગ, 

                                                                                                          તા.૨૬-૧૦-૨૦૧૫ 

�િત, 

તiંીjી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો\ત �ેસનોટ આપના દk િનક વતhમાનપiમા ં�િસlધ કરવા િવનતંી છે.                     જનસપંકh  અિધકાર�  

                                                                                                          મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                                                વડોદરા 



 


