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-: અખબારી યાદી :- 

અભભેખાગાર કચેરી અને હાઇરાઇઝ ભબલ્ડીંગ ક્રિશ્ના સ્ક્વેરમાાં સ્કથાનનક 
રહવેાસીઓને ફાયર સેફ્ટી અંગે મોકડ્રી અને તાીમ અપાઇ 

તારીખ: ૦૬-૦૩-૨૦૨૩ 

 

 
  યાજકોટ ભહાનગય ાલરકા પામય અને ઈભયજન્સી૨ સર્વલસીઝ દ્લાયા યાજકોટ ળહેય લલસ્તાયભાાં આલેર 

હાઇયાઇઝ લફલ્ડીંગભાાં રગાલલાભાાં આલતી પામય સેપટીના સાધનો જે લફલ્ડીંગભાાં યહેતા રોકોને જાગૃતી ભાટે (૧) 

તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૩ ના યોજ અલબરેખાગાય કચેયી, યીડ કરફ યોડ, શ્રોપ યોડ, જીલ્રા સેલા સદન – ૩ ાસ,ે (૨) 

તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૩ નાાં યોજ ક્રિશ્ના સ્્લેય ૪ વલગ એ + ફી, નલો ૪૦ ફૂટ યોડ, ભટુકી યેસ્ટોયાંટ ાછ, યાજકોટ ખાતે 



ચીપ પામય ઓપીસયશ્રી આઇ . લી. ખેય અને ડે .ચીપ પામય ઓપીસય શ્રી ફી . જે. ઠેફાના સુયલલઝન હેઠ પામય સેપટી 

અાંગે ભોકડ્રીરનુાં આમોજન કયલાભાાં આલેર હતુાં . આ ફાફતે લધુ ને લધુ રોકો બાગીદાય થામ અને પામય સેપટીની તારીભ 

ભેલે જેથી આણા ગૌયલળાી યાજકોટને લધુ ને  લધુ સુયક્ષીત ફનાલલા આગ આલે તેલો જાહેય જનતાને અનુયોધ  

કયલાભા આલે છે . જે લફલ્ડીંગ દ્લાયા ોતાની લફલ્ડીંગભાાં ભોકડ્રીર આમોજન કયલા સ્લેચ્છીક અયજી કયળે તેભને હેરી 

તક આલાભાાં આલળે.  

 ઉયો્ત પામય સેપટીની તારીભ દયમ્માન  (૧) અલબરેખાગાય કચેયી, યીડ કરફ યોડ, શ્રોપ યોડ, જીલ્રા સેલા 

સદન – ૩ ાસ,ે યાજકોટ કચેયીના અાંદાજે ૫ થી ૧૦ જેટરા અલધકાયીશ્રી / કભમચાયીઓ (૨) (૨) તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૩ 

નાાં યોજ ક્રિશ્ના સ્્લેય ૪ વલગ એ + ફી, નલો ૪૦ ફૂટ યોડ, ભટુકી યેસ્ટોયાંટ ાછ, યાજકોટ  હાઇયાઇઝ લફલ્ડીંગના ૫૦ 

થી ૬૦ યહેલાસીઓ આ ભોકડ્રીરભાાં જોડામેર . જે ભોકડ્રીરભાાં પામય એન્ડ ઈભયજન્સી લલબાગના  (૧) અલબરેખાગાય 

કચેયી ખાતે સ્ટેળન ઓપીસયશ્રી એસ.આય.નડીમાયા, પામયભેન કભરેળ ઝાંઝલાડીમા, યલજી સોરાંકી, અજમ યભાય, 

બાલેળ લડેખણીમા ડ્રાઇલય લલળારબાઈ ઘટાય તથા (૨) ક્રિશ્ના સ્્લેય ૪ વલગ એ + ફી  સ્ટેળન ઓપીસય શ્રી લામ ડી 

જાની, રીડીંગ પામયભેન જમેળબાઇ દાણીધાયીમા, પામયભેન અલનરબાઇ, ભનસુખ લડેખણીમા ડ્રાઇલય બલદીબાઇ  તથા 

ટ્રેનય સલહતના સ્ટાપ દ્લાયા લફલ્ડીંગભાાં રગાલલાભાાં આલેર પામય સીસ્ટભ અને પામય સેપટીના સાધનોને આગ રાગે ત્માયે 

કઇ યીતે ઉમોગ કયલો , ળુાં કયલુાં અને ળુાં ન કયલુાં જોઇએ તેભજ આગ ફુઝાલલા ભાટેની પામય સીસ્ટભ અને સાધનો તથા 

પામય એક્ષ્સસ્ટીંગ્મુસયનો ઉમોગ કેલી યીતે કયલો , જાલણી અને કઇ યીતે ોતાનો તથા અન્મનો ફચાલ કયલો  તે અાંગે 

તારીભનુાં આમોજન કયલાભા આલેર. 

(જન સાંકમ અલધકાયી) 
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