
 
 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 

�ેસનોટ :- 
 વડોદરા મહાનગરપા�લકા ની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક! આપણે "િુવ%દત છ�એ ક!, (કંુપ, )રુ, 

વાવાઝો+ંુ, આગ, અક,માત, રાસાય�ણક -ુધ/ટનાઓ વગેર! 1વા 2ુદરતી તેમજ માનવસજ3ત આપિ4ઓને સ)ંણુ/ ર�તે અટકાવી 

શકતા નથી, પરં7 ુથોડ� કાળ9 સતક/તા, સવેંદનશીલતા અને સ:ગતા તેનાથી થતી :ન-માલની હાનીમા ંઘટાડો ચો=સ કર� 

શક�એ છ�એ. (તુકાળમાં ક?છના ં િવનાશક (કંુપ, કંડલા@ુ ં વાવાઝો+ંુ, મોરબી મ?A ડ!મ@ુ ં )રુ, "રુતનો Bલેગ, વગેર!એ 

માનવ9વનને વેરિવખેર કCુ/ હોવાના આપણે સાDી રEા છ�એ. 2ુદરતી-માનવસજ3ત આફતો દરવા1 ટકોરા માર�ને આવતી 

નથી Gયાર! આપણે તમામ આપિ4ઓ સામે સતક/તા, સHજતા દાખવીએ તે જIર� છે. Jલોબલ વોિમKગની અસરથી આ1 2ુદરતી 

ઋ7ચુM પણ અિનયિમત બNC ુછે. 1 આપણને કોઇપણ અણધાયા/ સમયના સામના માટ! તૈયાર રહ!વા "�ુચત કર! છે.  

 િવિવધ આપિ4 સામે આપણે આપણા પરંપરાગત અને ,થાિનક આવડત, Qાનનો ઉપયોગ કર� સHજતા અને 

સલામતી માટ!ના કૌશTય િવકસાવવા પડશે. આપUુ ં વડોદરા શહ!ર િસV,મક ઝોન ૪મા ં સમાિવXઠ છે Gયાર! મકાનો@ુ ં (કંુપ 

�િતરોધક ર�તે બાધંકામ હોય તે જIર� છે. )વુ/તૈયાર� અને સHજતાના અ�ભગમને [યાને રાખી આપણા બાળકોને િવિવધ 

આપિ4ઓ દર\યાન ]ુ ંકર^ુ ંઅને ]ુ ંન કર^ુ?ં તે _ગેની સમજ ક!ળવાય તેવા �યાસો હાથ ધરવા પડશે. આપણા રહ!ઠાણ 

આસપાસ આવેલ જોખમોને "રુ�Dત કરવાની જવાબદાર� આપણી છે. આપણે રોડ-`ા%ફકના િનયમો@ુ ંપાલન કર� અક,માતને 

િનવાર� શક�એ છ�એ. ચાલો, આપણા બાળકોને "રુ�Dત થવા માટ! જIર� તક!દાર� _ગે સHજ કર� આપણી જવાબદાર� 

િનભાવીએ ક!મ ક! આપણે :ણીએ છ�એ ક! “ આફત સામે )વુ/તૈયાર� તેમજ અટકાયતી પગલા ંએજ એક ઉપાય છે.”  

 આપિ4 bયવ,થાપનતcં અને 9એસડ�એમ dારા િવિવધ ,તર! યો:તા Dમતાવધ/ન કામગીર�મા ં ભાગીદાર બની, 

આપિ4 િનવારણ હ!7,ુ જન:eિૃ4 અ�ભયાનમા ં જોડાઇ સHજ અને સલામત સમાજના િનમા/ણમાં ભાગીદાર બનીએ, ક!મ ક! 

થોડ�ક કાળ9 9વન અને િમTકતોને બચાવી શક! છે. 

 શહ!ર�જનોમા ં %ડઝા,ટર મેનેજમેNટ _ગે :eિૃત આવે તે હ!7થુી વડોદરા મહાનગરપા�લકા dારા તાર�ખ 

૩૦/૦૧/૨૦૧૬ના રોજ સવાર! ૧૦-૦૦ કલાક! “ હ,તાDર અ�ભયાન ”નો કાય/Mમ વડોદરા મહાનગરપા�લકાની ખડં!રાવ માકnટ 

V,થત opુય કચેર�ની પા%કqગની જJયામાં રાખવામા ંઆbયો છે, 1માં મહાનગરપા�લકાના માનનીય મેયરrી ભરતભાઇ ડાગંર, 

માનનીય \Cિુનિસપલ કિમશનર rી એચ.એસ.પટ!લ સ%હત તમામ હોsેદારrીઓ, માનનીય \Cિુનિસપલ સભાસદrીઓ, 

\Cિુનિસપલ અિધકાર�ગણ, મહા@ભુાવો, આમિંcત મહ!માનો વગેર! ઉપV,થત રહ� હ,તાDર કર� :હ!ર જનતાજોગ સદં!શ આપશે.    

 “સHજ છ�એ તો જ સલામત છ�એ.”   
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 ઉપરોuત �ેસનોટ આપના દv િનક વત/માનપcમા ં�િસ[ધ કરવા િવનતંી છે.  
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