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�દવાળ�ના તહ�વારો દર�યાન ફટાકડાના કારણે આગ સામે સલામતી માટ� 

તક�દાર� રાખવા નાગ�રકોને અ રુોધ. 
--------------------------------------------  

 

 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� આગામી �દવાળ�ના તહ�વારો દર�યાન ફટાકડા 

ફોડતી વખતે સભંિવત આગના બનાવથી બચવા માટ� નાગ�રકોને િવશેષ કર�ને બાળકો ફટાકડા ફોડતા હોય /યાર� વ�ડલોએ 

ખાસ સાવચેતી રાખવી જ1ર� છે. �દવાળ�ના તહ�વારો દર�યાન આગ સામે સલામતી રાખવા માટ� નીચે 2જુબના 3ચૂનો પર/વે 

નાગ�રકો તરફથી સાથ સહકાર આપવા માટ� અ રુોધ કરવામા ંઆવે છે.  
 

 5કાશ ુ ંપવ6 આનદં ઉ8લાસ ુ ંપવ6 છે. અબાલ 9;ૃધ સૌ કોઇ ફટાકડા ફોડવા ઉ/3કુ હોય છે. >હ�ર �હતમા ંફટાકડા 

ફોડતી વખતે 5િતબિંધત િવ?તારમા ં ફટાકડા ફોડવામા ં ન આવે તે ુ ંખાસ ;યાન રાખ9ુ.ં બાળકો ફટાકડા ફોડતા હોય /યાર� 

વડ�લોએ અવ@ય હાજર રહ�9.ુ ફટાકડા ફોડતી  વખતે સલામત Aતર રાખ9.ુ ફટાકડા ફોડતી વખતે અક?માતે દાઝી ગયેલા 

શર�રના ંભાગ પર તા/કાલક ઠDું પાણી ર�ડ� ડોEટરની સારવાર લેવી. મકાનની અગાસી તથા છાપરા પર Fલા?ટ�ક, લાકDુ,ં 

ગાદલા, પેપર, ઘાસ તથા વે?ટ મટ�ર�ય8સ આ તહ�વારો દર�યાન H8ુલા રાખવા નહI. રોશની માટ� ઇલેEJ�ક વાયરIગ Kઝુ ક� 

ટ�પIગ વાLં કર9ુ ં નહI. આગ-અક?માત સમયે અMNનશમન અને તા/કાલક સેવાઓ િવભાગનો ટ�લફોન નબંર ૧૦૧ ઉપર 

તા/કાલક સપંક6 કરવો. ફટાકડા હમેંશા સલામત જNયાએ 2કુવા અને સાવચેતી રાખીને ફોડવા. બહાર જવાના 5સગેં ગેસના 

મેઇન વા8વ બધં કર�ને જ બહાર જ9ુ.ં ગેસ ચાK ુ કરતા પહ�લા રસોડાના ં બાર� બારણા H8ુલા કરવા, H8ુલા Fલોટવાળા 

ગોડાઉનો પર રાRે સતત જવાબદાર માણસ હાજર રાખવો અને પાણી ભર�લા Sમ તથા ડોલની Tયવ?થા અવ@ય રાખવી. 

ફટાકડા કોઇપણ સજંોગોમા ંઘરમા ંફોડવા નહI. હવાઇ UVુબારા Wવા હવામા ંXચે થઇ Yટતા ફટાકડા પોળો ક� સાકંડ� શેર�ઓમા ં

ફોડવા નહI. આવા ફટાકડા હમેંશા H8ુલા મેદાનમા ંજઇને જ ફોડવા. બાળકોને ફટાકડા રમવા માટ� આપવા નહI. આગ સામે 

સલામતી અપનાવો અને િવનાશ રોકો. એVZલુ[સ સેવા માટ� ટ�લફોન નબંર ૧૦૨ ઉપર ફાયર ]ગેડ ખાતાનો સપંક6 કરવો.  
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                                                                                          જનસપંક6 િવભાગ, 
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તRંી_ી, 

--------- 
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વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવ ેછે ક� અખડં ભારતના િશ8પી અને લોખડં� 

a1ુષ સરદાર વ8લભભાઇ પટ�લની જ[મજયતંી િનિમb ે તેઓની 5િતમાન ે acુપાજંલ અપ6ણ કરવાનો કાય6dમ 

માનનીય મેયર _ી ભરતભાઇ ડાગંરના વરદ હ?તે તાર�ખ ૩૧-૧૦-૨૦૧૬ને સોમવારના રોજ સવાર� ૦૮-૩૦ કલાક� 

?ટ�ટ બgક ઓફ ઇ[ડ�યા સામ,ે સયાhગજં, વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆવેલ છે. 
  

        સૌ શહ�ર�જનોને આ કાય6dમમા ંપધારવા >હ�ર િનમRંણ છે.                                  
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                                                                                          તા.૨૬-૧૦-૨૦૧૬ 

5િત, 

તRંી_ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોEત 5ેસનોટ આપના દ̀િનક વત6માનપRમા ં5િસ;ધ કરવા િવનતંી છે.                 જનસપંક6 અિધકાર�  

                                                                                                                   મહાનગરપાલકા   

                                                                                                                       વડોદરા 
 

 

 

 
 


