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“તક્ષસિલા એગ્નિકાાંડમાાં નનદાોષ ૨૨ તવદ્યાથીએાન શ્રદ્ાાંજનલ”

શ્રમ એન રાજગાર માંત્રાલય ગુજરાત સરકાર ની િૌક્ષણણક સાંસ્થા મહાત્મા ગાાંિી શ્રમ સાંસ્થાન એમદાવાદના તવદ્યાથીએા દ્વારા સફ્ટી સાલ્જર ગુજરાત ગ્રુપ બનાવી "સુરક્ષા તમિન" ની
િરૂએાત. સફ્ટી સાલ્જર ગ્રુપ દ્વારા ગુજરાત ની તમામ િાળાના તવદ્યાથીએાન નનિઃિુલ્ક િાળા સુરક્ષા તાલીમ કાયયક્રમ દ્વારા સ્વ-રક્ષણ માટ સક્ષમ બનાવવાના નન:સ્વાથય સવાના પ્રણ

તાત્કાનલક એાપદાએામાાં સ્વ-રક્ષણ માટ સક્ષમ: ”સુરક્ષા તમિન”

ગુજરાત I ગુજરાત સરકાર ની શ્રમ અને રાેજગાર મંત્રાલય ની અેક
માત્ર શૈક્ષણિક સંસ્થા મહાત્મા ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન અમદાવાદ ના ૫
વવદ્યાર્થીઅાે દ્વારા ગુજરાતની શાળાઅાે માં સુરક્ષા માટે નાે નવાે
અભિગમ પ્રસ્તુત કયાો છે . તક્ષશશલા ટ્યુશન ક્લાસ,સુરત માં બનેલી
અા ઘટના ખુબ કં પારી છુટીજાય તેવી હતી. શનદાોષ ૨૨ વવદ્યાર્થીઅાેના
મૃત્યુ અે વાત સાંિળી ને અમારા હૃદય ના ધબકારા વધી જતા હાેય
તેમ લાગ્યા.અા ઘટના ને ઘિી ગંિીરતા ર્થી અભ્યાસ કરી,ઇમરજન્સી
ક્ષેત્ર ના તજજ્ાે ના અભિપ્રાય ને અાધારે અમાેઅે શાળા ના દરેક
વવદ્યાર્થી અને શશક્ષકાે ને પાેતાના સ્વ રક્ષિ માટે સક્ષમ બનાવવા
માટે નાે પ્રિ લીધાે. મહાત્મા ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન અમદાવાદ ના પાેસ્ટ

ગુજરાત પયાયવરણ નનયાંત્રણ બાડય ના ભૂતપૂવય ચરમન એન ફાયર સફટી
પયાયવરણ તવભાગ ના ભીષ્મપપતામહ ગણાતા ડાો. ક.યુ.તમસ્ત્રી સાહબ નુાં નનિન
ખુબજ દુિઃખદ સાર્થે અમે ૨૦ અાેગસ્ટ ૨૦૨૦ ના રાેજ ખૂબ જ શપ્રય
અને અત્યંત અાદરિીય અેવા િાો. કે .યુ.શમસ્ત્રી સાહે બ ના દુ:ખદ
શનધન પર હૃદય ર્થી શાેક વ્યિ કરીઅે છીઅે. િાો. કે .યુ.શમસ્ત્રી
સાહે બ અે દેશના સાૈર્થી અેક ઉચ્ચ કક્ષાના અને ખૂબ શ્રેષ્ઠ
અેચ.અેસ.ઈ પ્રાેફેશનલ ર્ા છે . તેમની ગેરહાજરી સમાજના ઘિા
વવવેચકાેમાં ઊંિાિ ર્થી અનુિવાશે. કાયદાકીય જાેગવાઈ (અર્થવા
તાે વ્યવસાવયક અારાેગ્ય / સલામતી / કલ્યાિ અર્થવા
પયાગવરિીય સંરક્ષિ પર) નાે અર્થગઘટન કરવા અને તેને શનયંવત્રત
કરવા માટે તેના મૂળર્થી,સ્પષ્ટ,સજ્જ તેમનાે ઊંિાિપૂવક
ગ દ્રભષ્ટકાેિ
હતાે. અા ઉપરાંત તેમાં ગુજરાતમાં ડરસ્ક મેનજ
ે મેન્ટ સંબંવધત પ્રાેસેસ
સેફ્ટી બસસ્ટમ શરૂ કરી અને તેને અેક માેિેલ બનાવી શકશે. તેમિે
લખેલું અેચ.અેસ.ઈ સલામતી માગગદશશિકા અને પયાગવરિને લગતા
વ્યાવસાવયક અભ્યાસક્રમાે તેમજ માેટા પ્રમાિમાં અાૈદ્યાેગગક
નાેકડરયાતાે / કમગચારીઅાે તર્થા અભ્યાસ કરતા બધા વવદ્યાર્થીઅાે
માટે ખૂબ જ લાેકશપ્રય ર્ા છે તેમજ તેઅાે અા વવષય પરના અેક
શબ્દકાેશ સમાન છે . સુરત, જામનગર અને વલ્લિ વવદ્યાનગરમાં
અેચ.અેસ.ઈ કારડકદી વવકાસ માટે વધારાના વ્યાવસાવયક
સંસ્થાઅાે (પ્રાદેશશક સ્તરે) સડહતના વધારાના વ્યવસાવયક
સંસ્થાઅાેના શનમાગિ અને વવકાસમાં પિ તેઅાે મહત્ત્વપૂિગ ર્ા
હતા. અા સંસ્થાઅાે કાયગરત કમગચારીઅાેને ખૂબ ફાયદાકારક અને
અનુકૂળ બનતી અાવી છે . ફે િરી શનરીક્ષક (હાલ,
િી.અાઇ.અેસ.અેચ.) માં કામ કરતી વખતે, તેમિે લાંબા ગાળા માટે
ફે િરી શનરીક્ષકાેના સંગઠનનું નેતત્વ
ૃ
કરીને અવધકારીઅાેના
સામાન્ય સામાશજક / કલ્યાિ ડહતાેની સેવા માટે વવશેષ પહે લ પિ
કરી હતી.

•ડાો. ક.યુ.તમસ્ત્રી
િૂતપૂવગ ચેરમેન
ગુજરાત પયાગવરિ શનયંત્રિ બાેિગ,ગાંધીનગર

અાપિામાં ના કાેઈપિ જે િાો. કે .યુ.શમસ્ત્રી સાહે બ સાર્થે પ્રત્યક્ષ કે
પરાેક્ષ રીતે જાેિાયા હાેય કે કામ કયુું હાેય તે િાગ્યશાળી છે . િાો.
કે .યુ.શમસ્ત્રી સાહે બ (પ્રત્યક્ષ અર્થવા પરાેક્ષ રીતે) તેમને છે લ્લી ક્ષિ
સુધી રાજ્યમાં પ્રદાન કરેલા સમૃદ્ધ યાેગદાન માટે હં મેશા યાદ
રખાશે. અાધ્યાત્મત્મકતા, ડફલસૂફી, ઇવતહાસ અને તકનીકર્થી
માંિીને વવષયાેની શ્રેિીમાં િાો. કે .યુ.શમસ્ત્રી સાહે બનું ઉિાિપૂવક
ગ નું
જ્ાન અને પકિ અપ્રવતમ હતી. સારી કાયગ નીવતશાસ્ત્ર, દ્રઢતા,
શનિગયતા, નેતૃત્વની કુ શળતા અને શમત્રતાની ગુિવત્તા જેવા
વવશેષ ગુિાે તેમના ટ્રેિમાકગ ર્ા છે . તે કાયગક્ષમ વિા અને ઉત્તમ
કમ્યુશનકે ટર અને સલાહકાર પિ હતા. િાો. કે .યુ.શમસ્ત્રી સાહે બ
લાેકાેની સમસ્યાઅાે- ખાસ કરીને કામદારાે, સાર્થીદારાે અને ગાૈિ
લાેકાે સાર્થે કામ કરતી વખતે ખૂબ માનવીય વતગિૂકીય સંસ્કૃવત
ધરાવતા હતા તેમના િી.અેન.અે માં અહં કારના તાર વગર હં મેશા
નમ્ર અને વવનમ્ર ર્ા છે .
ડાો.તમસ્ત્રી દ્વારા પ્રસ્તતુત મહાન સવા. અેક પ્રાેફેશનલ
અેન્જજશનયર તરીકે શમસ્ત્રી સાહે બ, િી.અાઇ.અેસ.અેચના ખૂબ
વડરષ્ઠ અવધકારી, અને ગુજરાત પન્લલક સવવિ સ કશમશન અને
ગુજરાત પયાગવરિ શનયંત્રિ બાેિગ બંનન
ે ા અધ્યક્ષને હં મેશાં યાદ
રખાશે. અાપિે સવગશક્તિમાન િગવાન ને પ્રાર્થગના કરીઅે કે
સ્વગગસ્થ ર્થયેલા અાત્માને શાશ્વત શાંવત અને મુક્તિ મળે.

ડિપ્ાેમા ઇન્ડસ્ટ્રીઅલ સેફ્ટી ના વવદ્યાર્થીઅાે દ્વારા અેક શમશન ની
શરૂઅાત કરવામાં અાવી. તે અંતગગત "શનિઃશુલ્ક શાળા સુરક્ષા તાલીમ
કાયગક્રમ"દ્વારા સુરત માં બનેલી અા ઘટના નું પુનરાવતગન ના ર્થાય અને
દરેક વવદ્યાર્થી પાેતાના સ્વ-રક્ષિ માટે સક્ષમ બને,વવવવધ અાપદાઅાે
માં પાેતાનાે બચાવ તર્થા બીજા ને કે વી રીતે મદદરૂપ ર્થવાય તે માટે સક્ષમ
બનાવવા ખાસ અા શનસ્વાર્થગ પ્રય્ાે કયાગ છે .
શહે ર સાર્થે સાર્થે ગામિા ની શાળા માં જઈને દરેક વવદ્યાર્થી-શશક્ષક ને
ફાયર- સેફ્ટી ની તાલીમ અાપવામાં અાવે છે . શાળા ના મકાન માં કયા
કયા સાધનાે અને ક્ાં ક્ાં રાખવા . તેનાે ઉપયાેગ કે વી રીતે
કરવાે.જેની સચાેટ માડહતી પી.પી.ટી.પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા અને પ્રેક્ટિકલ

સહીત શીખવાિવામાં અાવે છે . શજલ્લા શશક્ષિાવધકારી શ્રી ની મંજૂરી
લઇ શાળા માં "શનિઃશુલ્ક શાળા સુરક્ષા તાલીમ કાયગક્મ" યાેજવામાં અાવે
છે . સેફટી સાેલ્જર ગુજરાત ના યુવા શમત્રાે અે પાેતાના નાેકરી ના સમય
માંર્થી પાેતાના વવસ્તારના શહે ર તર્થા ગામિાઅાેની શાળા માં જઈ
સ્વરક્ષિ માટેની તાલીમ અાપી છે . અેક વષગ માં ૨૫૦૦૦ જેટલા
વવદ્યાર્થીઅાે ૬૦૦૦ જેટલા શશક્ષકાે અને ૫૧ જેટલી શાળા-કાેલેજાે માં
તાલીમ અાપી સ્વ રક્ષિ માટે સક્ષમ બનાવ્યા છે .
તસ્વીર: તક્ષસિલા ટ્યુિન ક્લાસ માાં તારીખ ૨૪ મેં ૨૦૧૯ ના
રાજ થયલી એાગ ની ઘટના

સફ્ટી સાલ્જર ગ્રુપની કામગીરી ન હાંુ સબરદાવુાં છાંુ તથા ભતવષ્ય ની
સફળતા માટ િુભકામના પાઠવુાં છાંુ : મુખ્યમાંત્રી શ્રી તવજય રૂપાણી
સેફ્ટી સાેલ્જર ગ્રુપ દ્વારા સુરક્ષા શમશન અંતગગત શનિઃશુલ્ક
શાળા સુરક્ષા તાલીમ કાયગક્રમ હાર્થ ધરવામાં અાવે અાવે છે
તે જાિી ને અાનંદ ર્થયાે. અિધારી અાપદાસમયે દરેક
વ્યક્તિ ,સુખરૂપ અને હે મખેમ અે ઘટનામાંર્થી બહાર અાવે
છે , તેવી પ્રાર્થગના કરતી હાેય છે . અાવા સમયે બહારર્થી કાેઈ
સહાય પ્રાપ્ય ર્થાય તે પહે લા પ્રાર્થશમક ધાેરિે જાે સ્વ સહાય
ની તાલીમ પ્રાપ્ત કરવામાં અાવે તાે કાેઈપિ ઘટનાને ગંિીર

સ્વરૂપ લેતા અટકાવી શકાય છે . ફાયર સેફ્ટી અંગે
જાગરુકતા ફે લાવવા તર્થા ફાયર સેફ્ટી સાધનાેના
ઉપયાેગ અંગે શશક્ષિ અાપતાે કાયગક્મ અાપિા જેવા
યુવાનાે સ્વયં સેવા સ્વરૂપે કરી ર્ા છે તે અત્યંત
પ્રસંસનીય બાબત છે . સેફ્ટી સાેલ્જર ગ્રુપની કામગીરી
ને હું બબરદાવું છંુ . તર્થા િવવષ્યની સફળતા માટે
શુિકામનાઅાે પાઠવું છંુ .

લી. શ્રી.ક.એન.ક.મૂતતિ

િાળા/કાલજ ના સિક્ષકા એન પ્રાધ્યાપકા તથા ટ્રસ્ટીએા સહીત ન ફાયર
સફ્ટી બાબત તવિષ એન એાયાજન બદ્ તાલીમ એાપવામાાં એાવ છ.

તસ્વીર: તેજસ શશક્ષિ સંકુલ,બાેપલ અમદાવાદ ખાતે
શશક્ષકાેન,ે અાચાયગ તર્થા મદદનીશ સ્ટાફ ને વવશેષ તાલીમ
સામાન્ય રીતે અાપાતકાલીન સમય માં વવદ્યાર્થીઅાે ના બચાવ માટે
નું યાેગ્ય અાયાેજન શાળા/કાેલેજ સ્તરે હાેવું ખુબ જરૂરી છે .
ઘિીવાર અાવી દુઘગટનાઅાે માં શશક્ષકાે,અને સંચાલકાે બેચન
ે
અને ગિરાય જાય છે જેર્થી વવદ્યાર્થીઅાેને બચાવવા ને બદલે
તેઅાે અસંતુશલત ર્થઇ જાય છે અને ઘિું માેટં ુ નુકશાન િાેગવવું
પિે છે . સેફ્ટી સાેલ્જર ગ્રુપ દ્વારા ખુબ વ્યવસ્થસ્થત ,અને અાયાેજન
બદ્ધ તાલીમ કાયગકમ અાપવામાં અાવે છે . અાપાતકાલીન સમય
માં શાળા સંચાલકાે ની શું જવાબદારી હાેય છે , કે વા પ્રકાર ના
અાયાેજન, સાધનાેની યાેગ્ય વ્યવસ્થા, અાપાતકાલીન શનકાસ
જેવી અનેક વ્યવસ્થા કરવાની જવાબદારી શૈક્ષણિક સંસ્થા ના
સંચાલકાે તર્થા ટ્રસ્ટીઅાે ની હાેય છે . વવદ્યાર્થી સાૈર્થી વધુ સમય
શાળા /કાેલેજાે માં વવતાવે છે . તે દરમ્યાન તેની કાળજી રહે ,
સુરબક્ષત રહે , તેની જવાબદારી સંસ્થાનીજ હાેય છે . અા તલીમ
કાયગક્રમ માં શશક્ષકાેને પાેતાના રક્ષિ સાર્થે સાર્થે વવદ્યાર્થાોને
કે વીરીતે સાચવવા,અાપાતકાલીન શનકાસ નાે ઉપયાેગ કરી કે વી
રીતે બહાર કાઢવા,જેવી વવશેષ જવાબદારી ની વહેં ચિી કરી અેક

તસ્વીર: દયાદરા હાઈસ્કૂ લ,િરૂચ ખાતે શશક્ષકાે તર્થા મદદનીશ
સ્ટાફ ને વવશેષ તાલીમ
માળખું સમજાવી શાળા ને સુરબક્ષત બનાવવા માં મદદરૂપ ર્થાય છે .
અા તાલીમ માં અસ્થિશામક યંત્ર નાે ઉપયાેગ કે વી રીતે કરવાે અને
ક્ાં ક્ાં કરવાે તે માડહતી, શશક્ષકાેને , રસાેિા માં મધ્યાહ્ન િાેજન
બનાવતી બહે નાે, કમ્પ્પ્યુટર રૂમ માં કામ કરતા શશક્ષકાે, મદદનીશ
સ્ટાફ ને ખાસ પ્રેક્ટિકલ સહીત અાપવામાં અાવે છે . તેનું યાેગ્ય
સમયે ચકાસિી કરી તેનું યાેગ્ય ડરપ્ેસમેન્ટ કરવાની વવશેષ
જવાબદારી શાળા સંચાલકાેની છે . શાળા માં અાપાતકાલીન
શનકાસ ની વ્યવસ્થા કરવી,યાેગ્ય માેકડિલ કરી વવદ્યાર્થીઅાેને
તેમના વગગ પાસેનાે અાપાતકાલીન રસ્તાે કયાે નજીક છે તે બાબત
નું સચાેટ જ્ાન અાપવામાં અાવે છે . અાર્થી શાળાનાે શશક્ષક ફાયર
સેફ્ટી બાબતે જાગૃત હશે તાે સુરત જેવી ઘટના બનતી અટકશે
અને દરેક વવદ્યાર્થી શાળા માં સુરબક્ષત અભ્યાસ કરશે. વવદ્યાર્થીઅાે
ને શશક્ષકાેઅે પાેતાના તાસ દરમ્યાન ઘિી બધી નવી નવી માડહતી
અાપવી જાેઈઅે જેર્થી તેઅાે અા વવષય પર અવારનવાર જાગૃત રહે
અને અાપાતકાલીન સમયે તેઅાે ખુબ સારું કામ જવાબદારી
મુજબ શનિાવી શકે .

•એાકાિ તરફ

જુએા, એાપણ એકલા નથી, એાખુાં બ્રહ્ાાંડ એાપણુાં તમત્ર છ એન સપના
જાવા એન તન પુરા કરનારની મદદ કર છ.
- એ.પી.જ.એબ્દુલ કલામ "તમસાઈલ
મન"

સ્વ-સુરક્ષા એન સ્વાસ્થ્ય તવષ તજ્ા િુાં કહ છ ?
િાળા-કાલજા માાં ફાયર ઇમરજન્સી,કુદરતી એાફતામાાં રક્ષણાત્મક પગલાાં માટ મહાત્મા ગાાંિી શ્રમ સાંસ્થાનના તજ્ પ્રાધ્યાપકાના સૂચના
મને અે જાિી ને ખુબજ અાનંદ ર્થાય છે કે તમારી ટીમ શીષગક “સુરક્ષા પવત્રકા” ના હે ઠળ અેક શનયશમત ન્યૂઝલેટર શ્રેિી લાવી છે .અા
ખરેખર અેક ઉત્તમ, હે તુપૂિગ અને પ્રેરિાદાયી પહે લ છે . અા પ્રયાસની સફળતા માટે હાડદિક અભિનંદન અને શુિેચ્છાઅાે. ફાયર/ સ્વ
રક્ષિ અને નુકસાન નીવારિ ના ઘિા ઘટકાે કે જે શનયશમત રૂપે પ્રકાશશત ર્થવા માટે સુશનશિત ર્થયેલ છે , તેનાર્થી સમાજ ને ખૂબ
લાિ ર્થશે.સમાજ તે ડદશા માં પ્રેરાશે. સેફ્ટી સાેલ્જર ડટમ ગુજરાત ની શાળાઅાે માં જાગૃકતા તાલીમ, પ્રેક્ટિકલ અને માેક ડિલ સડહત
અસરકારક ફાયર સેફ્ટી જાગૃવત કાયગક્રમાે હાર્થ ધરીને તમામ વયના તેમજ તમામ વગાોના વવદ્યાર્થીઅાેને શનસ્વાર્થગરૂપ સેવા અાપી રહી
છે . અા પ્રડક્રયામાં તમે પરાેક્ષ રીતે શૈક્ષણિક સંસ્થાઅાેને તેમના બાળકાેને અસ્થિ શનવારિ, શનયંત્રિ, સંરક્ષિ અને શનવારિનાં
પગલાં દ્વારા પૂરતી સુરક્ષા પૂરી પાિવા માટેની તેમની જવાબદારીઅાેને સરળ બનાવવા માટે મદદ કરી ર્ાં છાે. ૨૪ મેં ૨૦૧૯ માં સમગ્ર
સુરત, ગુજરાત રાજ્ય અને દેશને અંધકારમય બનાવનાર દુ:ખદ અાગ ની ઘટના યાદાેને િુસવી અમારા માટે મુશ્કે લ છે . વેપારી
•શ્રી.ક.એન.ક.મૂતતિ
સંકુલની મધ્યમાં ન્સ્તર્થ કાેગચિંગ ક્લાસમાં ર્થયેલી અા ઘટનાઅે અાપિા બધા માટે 'અાંખ ખાેલનારૂ' બન્યું છે . અાવી ઘટના નું
નનવૃત.ચીફ એાફ સફટી
પુનરાવતગન અટકાવવા અાપિે અાપિા સ્તરે શક્ તેટલા પ્રય્ાે કરવાની જરૂર છે - પછી િલે તે વ્યવસાય અર્થવા જીવનના અન્ય
ડીપાટય મન્ટ.
(I.P.C.Lવડાદરા)
ક્ષેત્રમાં અનુસરવામાં અાવે. માેટા પ્રમાિમાં, શાળાઅાે, કાેલેજા,ે હાેક્ટસ્પટલાે, હાેટલાે, રહે િાંક ઝાેન, અેકવત્રત ર્થવા માટે અર્થવા જાહે ર
સિા માટે ના સ્થળાે,કાેમસીઅલ બબલ્ડીંગ વગેરે, સમૂડહક સ્તરની જાગૃવતનાે અિાવ જાેવા મળે છે , પ્રચશલત જાેખમાે તેમજ અપૂરતી સુવવધાઅાે અર્થવા
માળખાગત સુવવધાઅાે અને અાકક્ટસ્મક પડરસ્થસ્થવતઅાેને કટાેકટીના સમયે સંિાળવાની તૈયારીનાે અિાવ તેના લીધે અાગના જાેખમમાં વધુ સંવેદનશીલ હાેય
છે . તેર્થી, અા ડદશામાં બધા સેફટી સાેલ્જસગ અને અન્ય લાેકાેના શનષ્ઠાવાન પ્રયાસાે અેક મહાન વરદાન બને, જયારે અાપિા બધા માટે તે તરફ નું ફિ અેક
પગલું છે .
•પ્રવતગમાન સંજાેગાેમાં અાપિે સાૈ અનુિવીઅે છીઅે કે અવારનવાર દુઘગટનાઅાે બને છે .જેમાં શનદાોષ વ્યક્તિઅાે િાેગ બને છે . અને
અા દુઘગટનાઅાે જાે સમયસર યાેગ્ય પગલાં િરવામાં અાવેલા હાેત તાે શનવારી શકાય તેવી હાેય છે . અાર્થી જ દુઘગટનાઅાે -અકસ્માતાે
અટકાવવા કે ઘટાિવા માટે સાૈ પ્રર્થમ જરૂરી છે તે અંગે ની સાવચેતીના પગલાંઅાે માટેની માડહતી અને ત્યારબાદ તે અંગેના સુરક્ષાના
સંબંધી સાધનાેના સમયસર તાત્કાશલક ઉપયાેગ કરવાની જાિકારી. સાૈ પ્રર્થમ સાૈઅે પાેતાના કાયગસ્થળ પર ના જાેખમાે અકસ્માત
ર્થવાની સંિાવનાઅાે વવશેની માડહતી મેળવવી જાેઈઅે અન્ય કાેઈ સ્થળે બનતા અકસ્માતના બનાવાે પરર્થી તે અંગેની જાિકારી
મેળવવી જાેઈઅે. ઉદાહરિ રૂપે.સ્કૂ લ કે કાેલેજમાં અાગ લાગવાના બનાવ ,ઇલેન્રટ્રક શાેટગ સડકિ ટ મુખ્યત્વે હાેય છે . અાર્થી તમામ
ઇલેન્રટ્રકલ વાયડરિંગ,પેનલ બાેિગ,સ્વીચ બાેિગ કે કમ્પ્પ્યુટર કે અન્ય ઇલેન્રટ્રકલ સાધનાેને યાેગ્ય રીતે સુરબક્ષત રાખવા, ELCB મુકવી
વગેરે. બીજું સાયન્સ વવિાગ ની લેબાેરેટરીમાં રાખવામાં અાવતા સાધનાેમાં પિ અાવી શક્તા છે . વધુ માં વધુ સાયન્સ વવિાગની
લેબ માં રાખવામાં અાવતા રસાયિાે/કે શમકલ્સ ના જાેખમાે અંગે પિ જાિકારી રાખી સાૈને માડહતગાર કરવા તર્થા તે અંગે ના
સુરક્ષાના સાધનાે હે ન્ડગ્લાેવ્સ (હાર્થમાેજા), માસ્ક,અને ફૂ લ બાેિી અેપ્રાેન નાે ઉપયાેગ કરવાે. સામાન્ય રીતે પહે લા કે બીજા

•શ્રી.દદલીપ.ક.દવ
•ડપ્યુટી ડાયરક્ર ઇન્ડસ્ટ્રીએલ
સફ્ટી એન્ડ હલ્થ (નનવૃત)

માળે(ફલાેર) જવા-અાવવા માટે અેકજ દાદર-સીિી ની ઉપયાેગ કરવામાં અાવે છે . જે દુઘગટના કે અકસ્માત સમયે વધુ જાેખમ ઉિું કરે છે . જાે દુઘગટના ડદશામાં
બે દાદર-સીિી હાેય તેવી વ્યવસ્થા કરવી જાેઈઅે.ફાયર અેક્સટીંગુશર વજન માં હલકા અને સરળતાર્થી વાપરી શકાય તેવા પ્રકાર ના રાખવા તેના ઉપયાેગ અંગે
દરેકને તાલીમ અાપવી. ઇમરજન્સી કે વા પ્રકારની હાેઈ શકે ?અને ઇમજગન્સીના સમયે શું શું કરવું? તેની SOP (સ્ટાન્ડિગ અાેપરેડટિંગ પ્રાેબસજર) તૈયાર કરી બધાને
સાર્થે રાખી કામગીરી ની વહેં ચિી કરી, ગ્રુપ તૈયાર કરી, સમયાંતરે માેકડિલ નું રીહશગલ કરવાર્થી બધામાં અાત્મવવશ્વાસ અાવશે અને ઇમજગન્સી સમયે તાત્કાશલક
યાેગ્ય કાયગવાહી ર્થઇ શકે છે . મારા ૨૮ વષગના "િે પ્યટ
ુ ી ફે િરી ઇજસ્પેિર” તરીકે ના અનુિવાેમાં કહું તાે કારખાનાઅાેમાં ર્થતા અકસ્માતાેના કારિાે માં
"ઇમરજન્સી ઉિી ર્થવાનના કારિાે માં જાિકારી-માડહતી નાે અિાવ,સુરક્ષાના શનયમાે નું પાલન ન કરવુ,ં યાેગ્ય સાધનાેનાે યાેગ્ય સમયે ઉપયાેગ ન કરવાે.
•સાૈપ્રર્થમ તાે સેફટી અેટલે શું તે જાેઈઅે તાે, “પીસ અાેફ માઈન્ડ” અેટલે કે મનની શાંવત, મનની શાંવત કે વી રીતે મળે ? તે માટે
ઘિા પડરબળાે કામ કરે છે . જેવા કે સ્થળ, સમય સંજાેગાે અને વાતાવરિ.અહીં અાપિે સ્કુ લ સેફટી વવશે વવષય ઉપર જાેઈઅે છીઅે
અેટલે સ્થળ તરીકે સ્કૂ લ અાવે છે અને સમય તરીકે જે-તે સ્કૂ લમાં અભ્યાસ કરતા તે સમયના વવદ્યાર્થી અેટલે કે બાળકાે અાવેછે.
બાળકાે તેમના જન્મ બાદ શરૂઅાતમાં તે અાજુ બાજુ ની વ્યક્તિઅાે અને વાતાવરિમાંર્થી અનુકરિ કરીને શીખે છે , તે જે શીખે છે તે
પૂરતું નર્થી. અેટલે તેમની પાંચ વષગની ઉંમર ર્થતા તેમને વધારે શીખવા માટે સ્કૂ લમાં મૂકવામાં અાવે છે . સ્કૂ લમાં તેમના ટીચર દ્વારા તેમને
અભ્યાસના વવષયાે શીખવવામાં અાવેછે. શરૂઅાતમાં બાળક વવદ્યાર્થી રૂપે સ્કૂ લમાં અાવે ત્યારે તેના માતા-શપતા બાળકની સલામતી
વવશે તેમને ઘિી બધી સલાહ સૂચનાે અાપે છે . બાળક લગિગ પાંચ ર્થી છ કલાક જેટલાે સમય સ્કૂ લમાં રહે છે . દરેક બાળક /વવદ્યાર્થીને
તેની સલામવત કે મ જળવાય તે ર્થાેિે ઘિે અંશે તેમને ખબર જ હાેય છે . પરં તુ અાકક્ટસ્મક સંજાેગાે જેવા કે સ્કૂ લમાં અાગ અકસ્માત જેવા
•શ્રી.ઈશ્વર રાઠાડ
બનાવાે, ધરતીકં પ અાવે કે પૂર જેવી હાેનારત ર્થાય, તેવા સંજાેગાેમાં બાળકાેઅે તર્થા તેમના શશક્ષકાેઅે શું સાવચેતી રાખવી ? અને અાવા
•ડપ્યુટી ડાયરક્ર ઇન્ડસ્ટ્રીએલ
સંજાેગાેમાં શું કરવું ?અને શું ન કરવું ? અને કં ઈક કરવાનું અાવે તાે કે વી રીતે કરવું ? તે અંગેનું તેઅાેને વવશેષ જ્ાન હાેતું નર્થી, જેર્થી
સફ્ટી એન્ડ હલ્થ (નનવૃત)
અાવા અાગ અકસ્માત, ધરતીકં પ કે પુર હાેનારતમાં સ્કુ લમાં િિતા વવદ્યાર્થીઅાે, તેમના શશક્ષકાે તર્થા મેનેજમેન્ટને અા બાબતે પુરતું જ્ાન હાેવું તેને સ્કુ લ સેફટી
કહે વાય. સ્કૂ લના ત્રિ પીલર જેવા કે વવદ્યાર્થી, શશક્ષક અને સ્કૂ લ મેનેજમેન્ટને અાકક્ટસ્મક બનાવના સંજાેગાેમાં શું કરવું તેનું પુરતું જ્ાન હાેતું નર્થી. તેમજ અાકક્ટસ્મક
બનાવના સંજાગ
ે ાેમાં કાેિે શું કામગીરી કરવી ? કે વી રીતે કરવી ? અને શામાટે કરવી જાેઈઅે તેવી કાયગવહે ચિીના અિાવે સ્કૂ લમાં અાગ અકસ્માતના સમયે
સ્કૂ લના બાળકાેને અકસ્માતનાે િાેગ બનવું પિે છે . સ્કૂ લના બાળકાે અાવા અકસ્માતાેનાે િાેગ ન બને તે માટે શું કરવું જાેઈઅે ? તે અંગેનાે વવચાર મહાત્મા ગાંધી
લેબર ઈન્સ્ટિટ્યુટ ના વષગ ૨૦૧૮-૧૯ ની બેચના પાેસ્ટ િીપ્ાેમાં ઇન ઇન્ડ. સેફટી માં અભ્યાસ કરતા વવદ્યાર્થીઅાેને અાવ્યાે,અને તેમિે િેગા મળી “સેફટી સાેલ્જર”
નામનું અેક ગ્રુપ બનાવ્યું અને સેફટી અાેડફસરનાે તેમનાે અભ્યાસ પૂિગ કરી અા “સેફટી સાેલ્જર” ગ્રુપે ગુજરાત રાજ્યમાં અાવેલ પ્રાર્થશમક, માધ્યશમક તેમજ
ઉચ્ચતર માધ્યશમક શાળાઅાેમાં િિતા બાળકાેને તર્થા તેમના શશક્ષકાે સહીત મેનેજમેન્ટને સ્કૂ લ સેફટી વવશે, તેમની નાેકરી સાર્થે-સાર્થે તેમિે વવના મૂલ્યે તાલીમ
અાપવાની શરૂઅાત કરી, અને જાેતજાેતામાં ગુજરાતના કુ લ ૬૦૦૦ શશક્ષકાે ૨૫૦૦૦ વવદ્યાર્થીઅાેને સ્કુ લ સેફટી વવશે વવના મુલ્યે તાલીમ અાપી અને મહાત્મા ગાંધી
લેબર ઈન્સ્ટિટ્યુટનું તર્થા સેફટી સાેલ્જર ગ્રુપનું નામ રાેશન કયુું. અામ સેફટી સાેલ્જર ગ્રુપને જેટલા બબરદાવીઅે તેટલું અાેછંુ છે .

•ડાો.સુમન વૌષ્ણવ
કાસય કાદડિ નટર

(એમ.જી.એલ.એાઈ)

•અાૈદ્યાેગગક ક્ષેત્ર જયારે હરિફાળ િરી ર્ું છે ત્યારે ઉદ્યાગાેમાં જળવાતી સુરક્ષા શાળા/કાેલેજ અને રેબસિે ન્ટ બબલ્ડીંગ માં
પિ અેટલીજ જરૂરી છે . હાલ રાેશજિંદા જીવન માં ખાસ સેલ્ફ સેફટી ની ઘિી બાબતાે અાપિે જાિીઅે છીયે અને શીખતાં અાવ્યા છે .
જેર્થી અેક વષગ પહે લા સુરતમાં બનેલી અાગ ની ઘટના ર્થી ઘિા લાેકાે ની સુરક્ષા જાગૃવત માટે અાંખાે ખુલી છે . ગુજરાત સરકાર ના શ્રમ
અને રાેજગાર મંત્રાલય ની શૈક્ષણિક સંસ્થા મહાત્મા ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન અમદાવાદ ના સેફ્ટી વવિાગના વવદ્યાર્થીઅાે અે અેક અનાેખું
અાયાેજન કરી સુરક્ષા જાગૃવત નું અભિયાન ગુજરાત ખાતે છે ડ્ું છે . શાળા ના વવદ્યાર્થીઅાે, શશક્ષકાે અને સ્ટાફ ને સુરક્ષા
જાગૃવત,અાપાતકાલીન સમય ની કાળજી અને કયા કયા પગલાં લેવા તે બાબત ની સચાેટ માડહતી અાપતું શનિઃશુલ્ક શાળા સુરક્ષા તાલીમ
કાયગકમ ની શરૂઅાત કરી છે . સેફટી સાેલ્જર ગ્રુપ બનાવી ગુજરાત ની શહે રી અને ગામિા ની શાળાઅાે માં જઈ ને પ્રેક્ટિકલ સહીત તાલીમ
અાપે છે . જે ખુબ ગવગ ની વાત છે . શાળા સંચાલકાે અને અાચાયગ ને ખાસ સુચન અાપવામાં અાવે છે જેર્થી તેઅાે યાેગ્ય યાેજનાઅાે બનાવી
શકે અને વવદ્યાર્થીઅાેને માેકિીલ ની પ્રેક્ટિસ કરાવી શકે . ખાસ શાળા,કાેલેજ ના વવદ્યાર્થીઅાે ને જાગૃત કરવા જરૂરી છે કારિ કે તેઅાે

અભ્યાસુ વૃવત્ત અને માનબસક રીતે ચપળ હાેય છે . મનાેવવજ્ાન ની દ્રભષ્ટઅે વવદ્યાર્થી સમય માં મળેલી વવશેષ માડહતી,કે ઘટના ની ઘિી
ઊંિી અસર િવવષ્ય માં જાેવા મળે છે . અાર્થી તે અવસ્થા માં મળેલ વવશેષ જ્ાન ને જીવન માં ઘિાે લાંબાે સમય સુધી ટકી શકે છે . સુરક્ષા પવત્રકા અે સમાજ ને
ખુબ સહાયિૂત ર્થશે,શૈક્ષણિક સંસ્થાઅાે ને ખુબ માડહતી પુરી પિતું માબસક અખબાર બની રહે શે. શનસ્વાર્થગ સેવા નાે પ્રય્ સફળ ર્થાય છે . અે વાત સેફટી
સાેલ્જર ગ્રુપ સાર્થગક કરવા જઈ ર્ું. છે .

•તાજેતરમાં શ્રેયા હાેક્ટસ્પટલમાં અાગને કારિે અાઠ વ્યક્તિઅાેની શજિંદગી ગુમાવી પિી, જ્યારે ગત વષો તક્ષશશલા કાંિ માં
૨૨ બાળકાે અાગના કારિે જીવ ગુમાવ્યા તર્થા ડદલ્હીમાં પિ અનાજ મંિી માં અાગર્થી ૪૪ જેટલા ગૂગ
ં ળાઈ મૃત્યુ પામ્યા. તાજેતર કે જુ ના
જે પિ કાેઈ બનાવ હાેય તેના કારિે તપાસમાં સ્પષ્ટ જિાય છે કે માેટા િાગમાં ઇલેન્રટ્રકલ બસસ્ટમની ક્ાંકને ક્ાંક ગરબિ જિાઈ
અાવે છે . કારખાનામાં લાગતી અાગ મા ૨૫ ટકા અને કાેમશશિયલ કે ઇન્સ્ટિટયૂટ બબત્મલ્ડિંગમાં 50% અાગના બનાવાે માં ઇલેન્રટ્રબસટીના
ફાેલ્ટ ના કારિિૂત જિાયેલ છે . જે સેક્તન્સડટવ બબલ્ડીંગ છે અેટલે કે હાેક્ટસ્પટલ,શાળા,ગર્થયેટર,માેલ વગેરે સ્થળાે ઇલેન્રટ્રકલ બસસ્ટમમાં
કાેઈ બાંધછાેિ ન કરવી જાેઈઅે. ઇલેન્રટ્રકલ માંર્થી જ્યારે ઝે રી ધુમાિાે ફે લાય છે અને સમગ્ર અંધારપટ છવાઈ જાય ત્યારે પડરસ્થસ્થવત
ખૂબ જ ગંિીર બની જાય છે અને અફિાતફિી મચી જવા પામે છે .

•ઇલક્ટ્ક્ટ્ટ્રકલ એાગ લાગવા માટ નીચના કારણા હાઈ િક છ.

•શ્રી.એલ.એાર.પટલ
નનવૃત.સફ્ટી એાદફસર
(ગુજરાત સ્ટટ ઇલક્ટ્ટ્રીસીટી
કાપાોરિન નલતમટડ)

1. શાેટગ સડકિ ટ- જેમાં વાયરીંગ નું ઇન્સુલેસન ખરાબ હાેવાર્થી બે િેગા ર્થાય અર્થવા અેક ફે સ બીજા ન્યુટ્રલ કે અર્થીંગ સાર્થે િેગા ર્થાય તાે અેકાઅેક માેટા પ્રમાિમાં
ઈલેરટ્રીક સીટી નું વહન ર્થવાર્થી પુષ્કર ગરમી પેદા ર્થાય ને અાગ લાગે.
2. અાેવરલાેિ ર્થાય- અે.સી કે અેવા માેટા સાધનાેમાં ઈલેરટ્રીક સીટી નું વહન નક્કી કરેલ હાેય તેનાર્થી વધી જાય.
3. લુઝ વાયડરિંગ હાેય તાે માેટા પ્રમાિમાં અાગ લાગે.
4. િીફે ક્ટિવ અર્થવા શનમ્ન કક્ષાના સાધનાે કે વાયરીંગ કે બલ હાેય.
5.ડિઝાઇન કે કામગીરીમાં ઉિપ હાેય.
6. સમયાંતરે ચેડકિં ગ અને મરામત નાે અિાવ હાેય.
•ઉપરાક્ત એ સામાન્ય એન મુખ્ય કારણા છ. તન ધ્યાનમાાં લતા ઈલક્ટ્ટ્રીક સીટી થી એાગ જ ન લાગ ત માટ તવગતવાર બાબતાની ચચાય એાગળના એાંકમાાં કરીિુાં જ જાણવાનુાં ચૂકિા નહી.

•

•ડાો.ડી.જ.પરીખ

નનવૃત. ડપ્યુટી દડરક્ર(એસ.જી)
નિનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એાફ
એાક્યુપિનલ હલ્થ,એમદાવાદ

•ઘિા બધા વવદ્યાર્થીઅાે ગુજરાતની વવવવધ શાળાઅાે અને કાેલાજમાં િિે છે અને શશક્ષિ લઈ
ર્ા છે . તેઅાે વવવવધ અભ્યાસક્રમાે, શાખાઅાે, ક્ષેત્રાેમાં શૈક્ષણિક શશક્ષિ લે છે અને ઉંિાિપૂવગક
અભ્યાસ કરે છે . તેમ છતાં તેઅાે પાસે અસ્થિ અને સલામતી, વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા અને અારાેગ્ય
અને પયાગવરિીય સંરક્ષિ, ખાસ કરીને ગામ અાધાડરત શાળાઅાે અને કાેલેજાેમાં સ્વ રક્ષિ
સંબંવધત મૂળિૂત જાગૃવત નર્થી. િારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારે તેમના શૈક્ષણિક
અભ્યાસક્રમમાં અાવા અભ્યાસક્રમાે રજૂ કયાગ છે , પરં તુ તે ક્ષેત્રમાં વ્યવહાડરક રૂપે લાગુ કરવામાં
અાવતું નર્થી અને તે સ્થળ પર જરૂરી હાેય ત્યારે ગંિીરતાર્થી લાગુ કરવામાં અાવતું નર્થી. શાળા /
કાેલાજ સ્તરાે પર અસ્થિ / સલામતી, અારાેગ્ય સંિાળ અને પયાગવરિ સંરક્ષિની વવિાવના
અને ઉપયાેગ, જે અાજકાલ ખુબ જરૂરી છે , તે શાળા / કાેલેજ મેનેજમેંટ તેમજ વવદ્યાર્થીઅાે દ્વારા
હળવાશર્થી લેવામાં અાવ્યા છે . અાને લીધે, કાેઈક વાર અસ્થિના જાેખમાે, સલામતીની

સમસ્યાઅાે,
પયાગવરિીય પ્રદૂષિ અને જાેખમાે, અારાેગ્ય અને વ્યક્તિગત સ્વચ્છતાના
પ્રશ્ાે, શાળાઅાેમાં / કાેલાજ માેટા પ્રમાિમાં બહાર અાવે છે અને નુકશાન સજાગય છે . શાળા માં સ્વચ્છતા અને સુરક્ષા ખુબજ
મહત્વપૂિગ છે કારિ કે વવદ્યાર્થીઅાે શાળા / કાેલાજ પર ઘિાે સમય વવતાવે છે અને તેમને શારીડરક, માનબસક અને સામાશજક
રીતે શીખવા અને વવકસાવવા માટે તંદુરસ્ત વાતાવરિની જરૂર હાેય છે . પ્રાર્થશમક શાળાઅાેમાં પીવાના પાિીના સ્ત્રાેતાે અર્થવા
ગામિાઅાેમાં પૂરતી સ્વચ્છતા સુવવધાઅાે અને ગટરના શનકાલની પ્રાપ્યતા નર્થી. તે મહત્વનું છે કે શાળા /કાેલેજાેમાં પાિી
પુરવઠાે, વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા, શાૈચાલયાેની જાેગવાઈ અને યાેગ્ય કચરાે વ્યવસ્થાપન સડહતની મૂળિૂત સ્વચ્છતા
અાવશ્યકતા હાેવી જાેઈઅે. વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા રાેગાે અને બીમારીઅાે માટેના તમારા જાેખમને સામાન્ય રીતે વાયરસ અને
બેિેડરયા દ્વારા ફે લાવે છે . વવદ્યાર્થીઅાેને શાળા / કાેલેજ સ્તર પર વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા અને અારાેગ્યના સંચાલન માટે નીચેની
ટીપ્સ ઉપયાેગી છે .
1. યાેગ્ય હે ન્ડવાેશશિંગ 2. માૈભખક સ્વચ્છતાની કાળજી લાે
3. પગની સ્વચ્છતા
4. પુષ્કળ પાિી પીવા
5. સ્વસ્થ અાહાર
6. શનયશમત વ્યાયામ કરાે
7. માંદગી સામેં લિવું
8. પ્રાર્થશમક સારવાર બાેક્સ
9. સ્વચ્છ કપિા પહે રાે 10. વાળની સંિાળ લાે
11. શરીરની ગંધ દૂર કરાે
12. ખરાબ ટેવાે બંધ કરાે (દા.ત. તમાકુ ,પાન મસાલા,િગ,ધૂમ્રપાન,વગેરે)
13. ખાંસી અર્થવા છીંકતી વખતે તેના નાકને કવર કરાે
14. ખાતરી કરાે કે નખ હં મેશાં સાફ રહે છે .
વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા સમસ્યાઅાે દરેક શાળા / કાેલજ
ે ની સેશનટરી શનરીક્ષિ કરીને અાેળખી શકાય છે . અાવા પ્રકારનાં
શનરીક્ષિ માટે , મૂળિૂત સ્વચ્છતા માટેની ઉપરાેિ ટીપ્સનાે ઉપયાેગ કરવાે પિશે. ઘિા સ્થળાેઅે પ્રદૂષિના સ્તરમાં વધારાે,
ગ્લાેબલ વાૉશમિંગમાં વધારાે, અને હવામાન પડરવતગન અને તેના પ્રવતકૂ ળ પડરિામાેના કારિે પયાગવરિ અાજકાલ અેક
મહત્વપૂિગ અને માેટાે મુદ્ાે બની ગયાે છે . અા સમુદાય / સમાજ પર અને શાળા અને કાેલજ
ે ના વવદ્યાર્થીઅાેને પિ અસર અાપે
છે . દરેક વ્યક્તિ કહે છે કે શાળા અને કાેલેજાેમાં પયાગવરિને સલામત, સ્વચ્છ અને લીલાેતરી રાખવાે જ જાેઇઅે. સવાલ અે
છે કે શું અાપિે અાવા વાતાવરિને શાળામાં રાખીશું? પીવાના હે તુ માટે પાિીની સારી અને પીવા યાેગ્ય ગુિવત્તા જાળવવામાં
અાવી રહી છે કે કે મ? શું શાળા / કાેલેજ પડરસરમાં નક્કર કચરાનાે શનકાલ યાેગ્ય રીતે કરવામાં અાવી ર્ાે છે ? શાળા /
કાેલેજમાં યાેગ્ય ગ્રીન બેલ્ટ / વૃક્ષારાેપિ વવકસાવવામાં અાવી ર્ું છે કે કે મ? પીવાના પાિીની નબળી ગુિવત્તા, ખાેટા શનકાલ
/ કચરાના માલનાે શનકાલ વધે છે , અને જાે હવાની ગુિવત્તા નબળી હાેઇ શાળા પડરસરમાં અને બહાર પ્રદૂષિ અને જાેખમાે
પેદા કરી શકે છે , અને અાવા પડરબળાેને લીધે વવદ્યાર્થીઅાેને અારાેગ્યના જાેખમાે અને અારાેગ્યની અસર ર્થઈ શકે છે . તેર્થી,
વવદ્યાર્થીઅાે સાર્થે શાળાના શશક્ષકાે / પ્રાધ્યાપકાેની સંપૂિગ અને સડક્રય િાગીદારી, પયાગવરિીય ક્ષેત્રાે, શનવારિ ,શનયંત્રિ અને
સંરક્ષિના દૃભષ્ટકાેિર્થી સંબંવધત મુદ્ાઅાે જેવા અાયાેજન અને અમલીકરિમાં અાવશ્યક છે . પ્રદૂષિના સ્તરને શનયંવત્રત
કરવા અને તેને ઘટાિવા અને શાળા / કાેલેજ પડરસરને સ્વચ્છ, સલામત અને લીલાેતરી કે વી રીતે બનાવવી તે માટે
વવદ્યાર્થીઅાેને વવવવધ તકનીકાે / પદ્ધવતઅાે બતાવવી અાવશ્યક છે . વવષય શશક્ષક / પ્રાેફેસરને અા ક્ષેત્રમાં પડરગચત અને
તાલીમ અાપવી જાેઈઅે જે અાવા મુદ્ાઅાેને યાેગ્ય રીતે હલ અને અમલ કરી શકે . શાળા અને કાેલેજાેમાં વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા,
,પયાગવરિીય સુરક્ષા, અસ્થિ અને સલામતી, અને અારાેગ્યની અાકારિી અને સુધારિા માટેની કાયગવાહીની વાવષિક
યાેજનાનું સંચાલન દ્વારા ફરશજયાતપિે અમલ કરવું જરૂરી છે . હું સેફ્ટી સાેલ્જરને શાળા સંબંવધત અસ્થિ અને સલામતીના
પ્રશ્ાેમાં જાગૃવત લાવવા અભિનંદન અાપું છંુ જે હાલની અાવશ્યકતા છે . સાર્થે સાર્થે, તેઅાે પયાગવરિ સુરક્ષા, વ્યક્તિગત
સ્વચ્છતા, અારાેગ્ય અને શાળા / કાેલેજના કલ્યાિ જેવા અન્ય મુદ્ાઅાે માટે ડક્રયાલક્ષી રાેિમેપ લાગુ કરી શકે છે .

•અાજના સમયમાં અાૈદ્યાેગગક ક્ષેત્ર ની સાર્થે સાર્થે અાપિી અાસ પાસ પિ ઘિી અેવી
અાકક્ટસ્મક દુઘગટનાઅાે બનતી હાેય છે અને તેનું પડરિામ ઘિું કપરું અને દદગનાક હાેય છે .શૈક્ષણિક
સંસ્થા, હાેટલ, દવાખાના, તર્થા રહે િાંક વવસ્તારાેમાં અાગ ની ઘટનાઅાે ર્થી અાપિે સાૈ પડરગચત
છીઅે,માટે અા સ્થળાે માં ખાસ ઇલેન્રટ્રકલ ફાેલ્ટ ને લીધે માેટી દુઘગટનાઅાે બને છે . અા બાબત ની
જાગૃવત ખાસ પ્રકાર ની સચાેટ માડહતી હાેવી જરૂરી છે .
સામાન્ય રીતે સુરક્ષા ના શનયમાે નું પાલન કરવું અે સ્વ બચાવ માટે અને સમાજ રક્ષિ માટે
અશનવાયગ બન્યું છે . હાલ ની મહત્વ ની પડરસ્થસ્થવત ને ધ્યાન દાેરીઅે તાે વવશ્વ સ્તરે કાેરાેના મહામારી
ચાલે કે ત્યારે સ્વ બચાવ માટે અપને સાૈ માસ્ક,અને સેશનટાઇઝર નાે ઉપયાેગ કરીયે છીઅે અા
•શ્રી.કાૌતષક નનમ્બાકય
જાગૃવત બીમારી ની ગંિીરતાને લઈને અને સ્વ બચાવ ને લઇ ને કરવામાં અાવે છે . અેજ રીતે જાે નનવૃત. ડપ્યુટી જનરલ મનજર
ફાયર સેફટી ના શનયમાેની કાળજી લેવામાં અાવે તાે ઘિી માેટી હાેનારતાે ટાળી શકાય છે . એદાણી પાવર નલતમટડ
શાળા/કાે
ેજ વી સંસ્થા છે જ્યાં વવદ્યાર્થીઅાે સાૈર્થી વધારે અભ્યાસુ સમય વ્યતીત કરે છે તે દરમ્યાન ની સુરક્ષા ની જવાબદારી
શાળા
અેકલઅે
સંસ્થા ની સાર્થે સાર્થે પાેતે વવદ્યાર્થીની પિ અેટલીજ છે . શાળા સંચાલકાેઅે અાપાતકાલીન સમયની તકે દારી બાબત ની જાગૃવત
દરેક વવદ્યાર્થી ને અાપવાની પહે લી ફરજ છે . અાજ ના સમયમાં અાગ અને ઇલેન્રટ્રકલ અને રાેિ અકસ્માત માટે સુરક્ષા ના
શનયમાેનું પાલન કરીયે છીઅે અા બધાજ વવિાગને લગતી સુરક્ષા માડહતી અાપતી, ગુજરાત નું સાૈ પ્રર્થમ સુરક્ષા જાગૃવત અાપતું
માબસક અખબાર "સુરક્ષા પવત્રકા" જે સેફ્ટી સાેલ્જર ગ્રુપ દ્વારા ગુજરાત ની તમામ શાળા કાેલેજાે અને યુશનવસીટી માંટે લાવ્યું
છે જે અાપિા શશક્ષક,શાળા,સમાજ ને સુરબક્ષત રાખવા ખુબ મદદરૂપ નીવિશે. સેફ્ટી સાેલ્જર ગ્રુપ ના અા સામાશજક કાયગ માટે
અેક ગુરુ તરીકે મને હષગ અને ગવગની લાગિી અનુિવું છંુ .તમામ ડટમ ને અભિનંદન પાઠવું છંુ . "મારા ૩૫ વષગ ના અાૈદ્યાેગગક
ક્ષેત્રના સુરક્ષા વવિાગ ના અનુિવ ને અાધારે હું અેટલું ચાેકસાઈ ર્થી જિાવી શકું કે સુરક્ષા જાગૃવત હાેવી અને તે નું યાેગ્ય
સમયે ઉપયાેગ ર્થાય તે ખુબ માેટં ુ અગચવમેન્ટ ગિી શકાય."
ફાયર સેફ્ટી બાબત ની જાગૃવત અાજના જમાના માં દરેક વ્યક્તિ ને હાેવી ખુબ અગત્યનું ર્થઇ
ગયું છે . સુરત ની જયારે ઘટના બની ત્યાર બાદ ગુજરાત સરકાર અે શૈક્ષણિક સંસ્થાઅાે અને
કાેમશશિયલ વવિાગની ઇમારતાે માં ફાયર બસસ્ટમ ફરશજયાત પિે કરી દીધી છે . જે ખુબ જરૂરી
હતું. પરં તુ બીજા પાસ માં જાેવા જઇયે તાે શું ખરેખર સરકાર અાદેશ મુજબ તે બસસ્ટમ લગાવી
પિ તે નાે ઉપયાેગ કે મ કરવાે અને ક્ાં ક્ાં કરવાે તે વવષે ની માડહતી ની ઉિપ છે . NOC લેવા
બાબતના બધાજ શનયમાે પાળીયે પરં તુ તેનાે ખરેખર ઉપયાેગ કે મ કરવાે તે માત્ર પ્રશ્ રહી જાય
છે . જેર્થી તે પ્રશ્ નાે હલ મહાત્મા ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન ના વવદ્યાર્થીઅાે "સેફ્ટી સાેલ્જર " પાસે છે .
સુરત ની ઘટના બાદ તેઅાેઅે સુરક્ષા જાગૃવત ફે લાવવાનું શમશન ખુબ સરાહનીય કાયગ કયુું છે .
શાળા કાેલેજાે માં ફાયર સેફ્ટી બાબતની જવાબદારી અને જાગૃવત માટે નું શનિઃશુલ્ક તાલીમ

•શ્રી.જગદીિ ચૌહાણ
ફકલ્ટી.એમ.જી.એલ.એાઈ
એમદાવાદ

અાપવાનું કામ અા વવદ્યાર્થીઅાે કરે છે . હું અેક પ્રાધ્યાપક ની સાર્થે સાર્થે અેક વાલી પિ છંુ , જેર્થી મારા બાળકાેની શૈક્ષણિક
પ્રવૃવત્ત સુરબક્ષત રહે અને શાળા પિ સુરબક્ષત રહે તે બાબત ની જાગૃવત અાપવી શાળા સંચાલકાે ની જવાબદારી બને છે .જે હું
માનું છંુ . જેર્થી વાલી પિ જાે સુરક્ષા બાબતે સજાક હશે તાે સુરત જેવી અાગ ની ઘટના નું પુનરાતવતગન નહીં ર્થાય અને દરેક
વાલીના બાળકાે સુરબક્ષત શાળા માં અભ્યાસ કરશે. સેફ્ટી સાેલ્જર નું કામ ખુબ સન્માનનીય છે જેઅાે પાેતાની જાેબ ના સમય
માંર્થી શશફ્ટ ચેજજ કરી શહે ર,ગામિાની શાળાઅાે ને સ્વ ખચો તાલીમ માટે જાય છે . દરેક સેફટી સાેલ્જર ને ખુબ ખુબ અભિનંદન.

સફ્ટી સાલ્જર ગુજરાત
શ્રી.વાસુદવ િડુ ક (ઉત્તર ગુજરાત,સાૌરાષ્ટ્ર)
૯૬૦૧૦૫૬૩૮૦
વેબસાઈટ: www.safetysoldiers.com
ઇમેઇલ: safetysoldiers03@gmail.com

શ્રી.પ્રતીક િાળદકયા (દસક્ષણ ગુજરાત )
૭૪૦૫૬૬૬૧૨૩

એમારા કાયય ન એાંતગયત સુઝાવ,માગયદિયન,ક સહાય બાબત એમાન ફાન દ્વારા,ઇમઇલ દ્વારા કરી જાણ િકા
છા. એક નનસ્વાથય કાયય કરીય છીએ જથી એમારા લખાણ,માદહતી માાં ક્ષતત જણાય જા માફ કરિાજી.

કસ સ્ટડી: સુરત ના તક્ષસિલા ટ્યુિન ક્લાસ માાં બનલી એાગ ની ઘટના
•પ્રસ્તતાવના
•૨૪ મેં ૨૦૧૯ ના રાેજ સુરત ના સરર્થાિા વવસ્તાર માં અાવેલી તક્ષશશલા
અાકો િ માં બનેલી અાગ ની ઘટના જેમાં કુ લ ૨૨ વવદ્યાર્થીઅાે મૃત્યુ પામ્યા અને
બીજા ઘાયલ ર્થયા. અા ઇમારત માંના ત્રીજા માળ પર બંવધયાર કાેગચિંગ ક્લાસ
માં અચાનક લાગેલી અાગ ની ઘટના બની જેમાં વવદ્યાર્થીઅાે ને બહાર
નીકળવાનાે રસ્તાે ના મળતા ત્રીજા માળ ર્થી કુ દયા અને ઘાયલ ર્થયા.
•મુખ્ય ઘટના
•તારીખ ૨૪ મેં ૨૦૧૯ ના રાેજ સુરત ના અેક કાેમશશિયલ કાેમ્પ્પ્ક્સ
ે
માં
અચાનક અાગ લાગી હતી અે કાેમ્પલેક્સ નું નામ તક્ષશશલા અાકો િ અને
ઘટના સ્થળ હતું તક્ષશશલા કાેગચિંગ કલાસ.
•અાગ ની શરૂઅાત અેવી હતી કે તે ર્થાેિીક ક્ષિાે માં અાગ વવકરાળ બની
ગઈ હતી. બધાજ ક્લાસ ના વવદ્યાર્થીઅાે પાેતાનાે ખુદ નાે બચાવ કરવા
પ્રય્ાે કરતા હતા, પિ અાગના કારિે ગૂંગળામિ (અાેક્સક્સજન ની ઉિપ
) ધુમાિાે અને અાગ ની ગરમી તીવ્ર હતી.કે ઉપર ના માળર્થી નીચે કુ દવું પડ્ું.
કુ લ ૨૨ વવદ્યાર્થીઅાે જેમાં ૧૮ છાેકરીઅાે, ૦૪ છાેકરાઅાે ના મૃત્યુ ર્થયા.
જેઅાેની ઉમર ૧૫ ર્થી ૨૨ વષગ વચ્ચે ની હતી.
•અા અકસ્માત માં કયા કારિાે ર્થી અાગ લાગી હતી અને તે
િવવષ્યમાં ના ર્થાય તે માટેના કયા કયા પગલાં લેવા જાેઈઅે જેર્થી અાપિા
અાસપાસ ના વવસ્તાર ના શૈક્ષણિક કાયગ ની સંસ્થાઅાે માં અભ્યાસ કરતા
વવદ્યાર્થીઅાેને સુરક્ષા અાપી શકાય. સુરક્ષા બાબત ની વવશેષ જાિકારી દરેક
વ્યક્તિને હાેવી જાેઈઅે. શાળા/કાેલેજ અભ્યાસુ વવદ્યાર્થીઅાે જાહે ર સ્થળાેઅે
અર્થવા પ્રવાસ દરમ્યાન બનતી ઘટના બાબતની જાગૃવત હશે તાે તેઅાે ખુબ
સારું બચાવ કાયગ શનિાવી શકશે. પ્રેક્ટિકલ નાેલેજ દ્વારા પાેતાની સાર્થે સાર્થે
બીજાનું પિ રક્ષિ કરી શકશે.

•વાસુદવ િડુક,બી.ઈ.શમકે શનકલ + PDIS

•િુાં ઉણપ હતી?
૧. ગ્રાઉન્ડ ફલાેર ર્થી ટેરેસ સુધી અાગ ખુબ ઝિપી ર્થી વધી પ્રસરી
૨. વધુ અને ઝિપી અાગ પકિી શકે તેવા મટીરીયલ જેવા કે ટાયર,PVC ની
પ્ેટ જેવા સાેશલિ મટીરીયલ ર્થી બનાવેલું હતું જે હાશનકારક સાબબત ર્થયું.
૩. ક્લાસની બહાર A.C ના િાગ માં સ્પાકગ ર્થયા.
૪.સીશલિંગ(છત) ની ઉંચાઈ માત્ર ફલાેર લેવલ ર્થી ૫ ફૂ ટ હતી.
૫. બાંધકામ માત્ર બીજા માળ સુધી બનાવવા ની પરવાનગી હતી.
૬. ઉપર ના માળ પર પહાેંચવાનાે રસ્તાે અેક માગીય હતાે અને તે PVC પ્ેટ
નાે હતાે.
૭. ઘટના દરમ્યાન ધુમાિા બહાર નીકળવાનાે કાેઈ રસ્તાે (વેન્ટન્ટલેશન)
વ્યવસ્થા ની ઉિપ
૮. અાવી ઘટનાઅાે માં શું કરવું તે માડહતી ની ઉિપ.
૯. અસ્થિશામક યંત્રાે ની ઉિપ.
૧૦.અાપાત્કાલીમ સમયે ટ્રાડફક સમસ્યા.
૧૧.અાપાતકાલીન શનકાસ ની ઉિપ.
૧૨.વવદ્યાર્થીઅાે ને યાેગ્ય તાલીમ ની ઉિપ .
ફાયર સફ્ટી જાગૃતત
•દરેક વવદ્યાર્થી પાેતાનું સ્વરક્ષિ કરી શકે તેમાટે સક્ષમ બને અને
બીજા ને બચાવ કાયગ માં મદદ રૂપ બને તે માટે અભ્યાસ ની સાર્થે સાર્થે તે
બાબતની જાગૃકતાના પિ તાસ હાેવા જરૂરી છે .
પ્રેક્ટિકલ જ્ાન પિ અેટલુજ
ં મહત્વ રાખે છે . શાળા ના શશક્ષકાે તર્થા
સંચાલકાે પિ અાપાતકાલીન પડરસ્થસ્થવત માં શું કરવું તે બાબતે જાગૃત
હાેવા જરૂરી છે .

•તમાાં િુાં સુિાર વ્યવસ્થા હાવી જાઈએ?
૧. પેબસવ ફાયર પ્રાેટેકશન બસસ્ટમ હાેવી જાેઈઅે જેર્થી અાગને શરૂઅાતી સમય માં તેના પર કાબુ કરી શકાય.
૨. મકાન માં યાેગ્ય પ્રમાિ માં સાેશલિ મટીરીયલ નાે ઉપયાેગ કરવાે અને તે બાબત નું ફાયર લાેિ ગિતરી કરી યાેગ્ય
અસ્થિશામક યંત્રાે ની વ્યવસ્થા કરવી જરૂરી છે .
3.ઇલેન્રટ્રકલ સાધનાેની યાેગ્ય ચકાસિી કરી તે માટે નું માબસક,વત્રમાબસક,૬ માબસક મરામત કાયગ કરવું ડહતાવહ છે જાે તેનાે વધુ
પ્રમાિ માં ઉપયાેગ ર્થાય તાે અે સમય અનુસાર કરવું જરૂરી છે
૪. NBC -૨૦૧૬ ના શનયમ મુજબ ઇમારતમાં અાપાતકાલીન શનકાસ અને ફાયર પ્રાેટેક્શન ના સાધનાે રાખવા જરૂરી છે .
૫. બાંધકામ કચેરી ના નીવતશનયમાે નું વ્યવસ્થસ્થત પાલન કરી તેઅાે ની પરવાનગી સાર્થે બાંધકામ કરવું અને ફાયર પ્રાેટેક્શન ના
સાધનાે લગાવવા જરૂરી છે .
૬. સીિી,કે દાદર સાેશલિ કે સાેફ્ટ મટીરીયલનું ન બનાવવું ,અાપાતકાલીન શનકાસ યાેગ્ય બહારની તરફ ખુલે તેમ હાેવાે જરૂરી છે .
૭.સામાન્ય પ્ાન્ટસ્ટક કે કાગળ,લાકિું સળગવાર્થી કાબગન માેનાેક્સાઈિ ,કાબગન િાયાેક્સાઇિ ઝે રી વાયુ ઉત્પન્ન ર્થાય છે જેર્થી
શ્વાસ લેવા માં તખલીફ ર્થાય છે , વેન્ટન્ટલેશન ખુબ જરૂરી છે .
૮. અાવી ઘટનાઅાે માં વવદ્યાર્થી અર્થવા કાેઈ પિ વ્યક્તિ ફસાય તાે તેને બહાર નીકળવા અર્થવા પાેતાનું રક્ષિ કરવા માટે શું
કરવું તેની યાેગ્ય જાગૃવત હાેવી ખુબ જરૂરી છે
૯. જ્યાં જ્યાં મકાન, બંવધયાર જગ્યા હાેય ત્યાં અસ્થિશામક યંત્રાે ,પાિી ની લાઈન (રાઇસર બસસ્ટમ ) રાખવું ખુબ અગત્યનું છે .
૧૦. ઘિીવાર અાવા ઘટના સ્થળે ટ્રાડફક ની ઘિી સમસ્યા હતી જેર્થી અસ્થિદળ નું ટેન્ડર ઘટના સ્થળે યાેગ્ય સમયે પહાેંચી શકતું
નર્થી. જેર્થી અાપાત્કાલીમ સમયે મેસેજ કાેમ્યશુ નકે શન, ટ્રાડફક કાેમ્યુશનકે શન ખુબ સરળ અને સ્પષ્ટ હાેવાે જરૂરી છે .
૧૧. અાગ ની ઘટના માં બહાર નીકળવા માટે અાપાતકાલીન સમય નાે દરવાજાે હાેવાે ખુબ જરૂરી છે અને તેનાેજ ઉપયાેગ કરવાે
અે પિ અેટલુંજ જરૂરી છે .
૧૨. અાગ ની ઘટના માં ધુમાિા ર્થી કે વીરીતે બચાવ કરવાે ,અાગ ના સાધનાે નાે ઉપયાેગ કે વી રીતે કરવાે, માેકડિલ દ્વારા ખરેખર
ઘટનામાં રેસ્ક્ુ કરવું જેનાે અભ્યાસ કરાવવાે વગેરે ખુબ જરૂરી છે .
•જયાર તમારા કપડાાં પર એાગ લાગી હાય તા નીચ દિાયવલ ઝચત્ર મુજબ મુવમન્ટ કરવી.એા પધ્િતત માાં સપાટ
જમીન પાર સુઈ જઈ ગાળ ગાળ ફરવાનુાં છ. જથી તમારા કપડાાં પર લાગલી એાગ જમીન સાથ દબાઈ ન બાંિ થઇ જિ.
એા પધ્િતત ન સ્ટાપ -ડ્ાપ-રાલ પધ્િતત કહવાય છ.

•પ્રતીક િાળદકયા, ડિપ્ાેમા ફાયર + PDIS

ફાયર કાનયર

િુાં તમ જાણા છા એગ્નિિામક સાિન ના ઉપયાગ કવી રીત થાય?
અાપ સાૈ અસ્થિશામક યંત્ર ને જાેયુંજ હશે, ઉંચી ઉંચી
િા માટ લાલ રાં ગ હાય ?
ઇમારતાે, બેન્ક, હાેટેલ, દવાખાના, અાેડફસમાં વવવવધ
લાલ અે િિકતાે રં ગ છે .
જગ્યાઅાે અે જાેવા મળે છે . ખાસ અા યંત્ર લાલ રં ગના
અને નારી અાંખે ખુબ સરળતા ર્થી , સહે લાઇ
બાેટલ હાેય છે . જે ૨,૪,૯,૨૫,૫૦ ડકલાે ના હાેય છે . અા
ર્થી જાેઈ શકીયે છીઅે. તેર્થી જ્યાં જ્યાં અા લાલ
યંત્રાે વજન માં સામાન્ય વ્યક્તિ ઉપાિી શકે તેવા અને જે
રં ગ નું સાધન લટકાવ્યું હાેય તાે અાપવત્ત સમયે
સરળતા ર્થી તેનાે ઉપયાેગ કરી શકે તેવા હાેય છે . અા
તરત નજરમાં અાવે અને અેનાે યાેગ્ય ઉપયાેગ
સાધનાે ના અલગ અલગ પ્રકાર ની ફાયર માં અલગ
કરી શકીયે.
અલગ અસ્થિશામક યંત્ર નાે ઉપયાેગ કરવામાં અાવે છે .
A: ઠાેસ પદાર્થગની અાગ: લાકિું , પેપર, પૂંઠા ની લાગતી D: ધાતુ ની અાગ: પાેટેશશયમ, ડટટેશનયમ જેવી ધાતુ ની
અાગ માં વાેટર ટાઈપ અસ્થિશામક યંત્ર નાે ઉપયાેગ લાગતી અાગ માં િાય કે શમકલ પાઉિર ટાઈપ
અસ્થિશામક યંત્ર નાે ઉપયાેગ ર્થાય છે .
ર્થાય છે .
B: પ્રવાહી પદાર્થગ ની અાગ: પેટ્રાેલ િીઝલ, કે રાેસીન E: ઇલેન્રટ્રકલ અાગ: સાૉટગ સડકિ ટ, સ્પાકગ ર્થતી
માં ફાેમ ટાઈપ અસ્થિશામક યંત્ર નાે ઉપયાેગ ર્થાય છે . ઇલેન્રટ્રકલ વાયર, સડકિ ટ માં લાગતી અાગ માં CO2
C: ગેસ ની અાગ: હાયિાેજન, અેલ.પી.જી સી .અેન.જી ટાઈપ અસ્થિશામક યંત્ર નાે ઉપયાેગ ર્થાય છે .
ની અાગ માં િાય કે શમકલ પાઉિર ટાઈપ અસ્થિશામક K: ડકચન ની અાગ: ઘર/હાેટલ, ફૂ િ ટ્રક માં લાગતી
અાગ માં ફાેમ અને CO2 ટાઈપ અસ્થિશામક યંત્ર નાે
યંત્ર નાે ઉપયાેગ ર્થાય છે .
ઉપયાેગ ર્થાય છે .

PASS સસસ્ટમથી એા એગ્નિિામક યાંત્રના ઉપયાગ કરવામાાં એાવ છ.
સ્ટપ :૧ PULL THE PIN

સ્ટપ:૩ SQUEEZE THE LEVER

સાૈ પ્રર્થમ સાધન પાર રહે લી
શપન ને ખેંચાે.
િબલ લાેક હાેય તાે અે બંને
ને ખેંચી ને દૂર કરાે.

અસ્થિશામક યંત્ર પર રહે લું
લીવર દબાવાે, દબાવતી વખતે
તમારું માેઢું તેના ર્થી દૂર રાખાે.

સ્ટપ :૨ AIM AT BASE OF FIRE
ત્યાર બાદ અાગ લાગી હાેય
ત્યાં તેના મૂળ માં ટાગોટ/ધ્યેય
રાખાે. અાગ ર્થી ૨ ફૂ ટ સુરબક્ષત
ઉિા રહાે અને હવા ની વવરુદ્ધ
ડદશામાં ઉિા રહાે.

સ્ટપ :૪ SWEEP SIDE TO SIDE

ઇલક્ટ્ક્ટ્ટ્રકલ સુરક્ષા
અાજકાલ અેક્સ્ટેંશન કાેિગનાે ઉપયાેગ ખૂબ સામાન્ય
છે કારિ કે અાપિી પાસે ટીવી, સ્પીકર, વાઇફાઇ
રાઉટર, માેબાઈલ ચાજગસગ જેવા ઘિા બધા ઉપકરિાે
છે અને અેક જ કનેક્શનને ચલાવવા માટે ઘિું બધું
છે . પરં તુ શું તમે જાિાે છાે કે અેક જ મુખ્ય સાેકેટ અને
અેક્સ્ટેંશન બાેક્સ ના વાયર પિ હાલ ની વહન
મયાગદા ધરાવે છે . અેક જ અેક્સ્ટેંશન બાેક્સ ના ઘિા
ઉપકરિાેને કનેિ કરવાર્થી મુખ્ય કનેક્શનની
અાેવરલાેડિિંગ અસર ર્થશે, અેટલે કે જેટલા કરં ટ ની
કે પેસીટી માટે બનેલું છે તેના કરતા વધુ કરં ટ મુખ્ય
સાેકેટમાંર્થી કાઢવામાં અાવશે તાે અાેવરલાેડિિંગ (વધુ
કરં ટ ની જરૂડરયાત) ના પડરિામે તે અાેગળી જવાના
,સ્પાકગ ર્થવાના કે ગરમ ર્થાય છે અને તેનાર્થી અાગ પિ
પડરિમી શકે છે . તેર્થી બસિંગલ અેક્સ્ટેંશન કાેિગમાં વધારે
પ્રમાિ ના ડિવાઇસીસ (વધારે કનેક્શન ખાસ કરીને
વધારે વાેલ્ટેજ ) ને ક્ારેય કનેિ ન કરવા.
વવધાર્થીઅાે ને કે ઘરમાં કામ કરતા ગૃડહિીઅાે ને અા

અા યંત્ર ની હાેસ પાઇપ ને
પકિી ને અાગ ના મૂળ માં સાઈિ
ટુ સાઈિ હલાવી અાગ ને સંપૂિગ
પિે બુઝાવાે.

•માક્ષા પટલ -બી.ઈ.ઇલેન્રટ્રકલ + PDIS
બાબતે ખાસ કાળજી લેવી જેઅાેને. તે બાબતાે ના
સૂચનાે છે .
- ઈસ્ત્રી નાે ઉપયાેગ કરતી વખતે િીના હાર્થ, કે િીના
કપિાં નાે ઉપયાેગ ના કરવાે.
- ઈસ્ત્રીના ઉપયાેગ બાદ તેની મુખ્ય સ્વીચ બંધ કરવી
જરૂરી છે .
- ઇસ્ત્રીના રખ-રાખવ બાબતે ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે .
- નાનાં- બાળકાે ને ઈસ્ત્રી તર્થા અૉક્સટેંશન બાેિગ ર્થી
દૂર રાખાે. અર્થવા તેમની ગેર હાજરી માં જ ઉપયાેગ
કરવાે.

રાડ/ટ્રાદફક સુરક્ષા તવષ િુાં તમ જાણા છા…?
•અા સંકેત સૂચવે છે કે ત્યાં અાગળ કાેઈ પન્લલક ક્રાેબસિંગ છે
•અા સંકેત ને ઝે બ્રા ક્રાેબસિંગ કહે વામાં અાવે છે .
•અા ઝે બ્રા ક્રાેબસિંગ જાેઈ ને ગાિી/ બાઈક ના વાહન ચાલકે પાેતાનું વાહન ધીમાે કરવું
જાેઈઅે અર્થવા બંધ કરવું જાેઈઅે, વાહન અને રાહદારીને રસ્તાે પાર કરવા માટે યાેગ્ય
સમય અને સરળતા અાપવી જાેઈઅે.
•અા ઝે બ્રા ક્રાેબસિંગ જ્યાં ચાર રસ્તા િેગા ર્થતા હાેય, અને બસિલ દ્વારા ટ્રાડફક શનયંત્રિ
ર્થતું હાેય ત્યાં ખાસ જાેવા મળે છે .
•ઝે બ્રા ક્રાેબસિંગ કાળા અને સફે દ પટ્ટા ર્થી ચીતરેલું હાેય છે . તેનું યાેગ્ય સંકેત રાેિ ની િાબી બાજુ લગાવેલું હાેય છે .

કારાના કાનયર

•નમન જાિી ,ડિપ્ાેમા ઇલેન્રટ્રકલ + PDIS

જા તમારા પદરવાર માાં કાઈ વ્યક્તક્ત ન કાતવડ 19 વાયરસ ના રીપાટય પાઝઝદટવ એાવ
તા ગભરાવવાની જરૂર નથી. હા તના મતલબ એ પણ નથી ક લાપરવાહી કરવી…!
•હાલ િારત તર્થા વવશ્વમાં કાેરાેના મહામારી ચાલી રહી છે ત્યારે
અાપિને સાવચેતી રાખી, અાપિે અને અાપિા પડરવાર નું રક્ષિ કરવાનું છે જેર્થી
જાે અાપિા પડરવાર માં કાેઈ વ્યક્તિ ને કાેવવિ 19 વાયરસ નાે રીપાેટગ પાેશઝડટવ અાવે
તાે ગિરાવવાની જરૂર નર્થી. હા તેનાે મતલબ અે પિ નર્થી કે લાપરવાહી કરવી,
સાવચેત પૂિગ રહી િારત સરકાર ના અાયુષ મંત્રાલય ની સૂચનાઅાે ને અાધારે યાેગ્ય
ઉકાળા,અાયુવોડદક દવા,તર્થા રાેગ પ્રવતકારકશક્તિ વધે તે માટેના ઉપચારાે કરવા
જરૂરી છે . કારિ કે નાની નાની બેદરકારી પિ િારે પિી શકે તેમ છે . યાેગ્ય િાેિર
ની સલાહ લેવી જેર્થી તમારા ઉપચાર માં કાેઈ ખામી ના રહે . સ્વાથ્ય કમીઅાે ને યાેગ્ય

સહકાર અાપી તમારા પાછળ ડદવસાે ના પ્રવાસ કાયગ નાે અહે વાલ પ્રામાણિકતા પિે
રજુ કરાે જેર્થી અે સાર્થે સંકળાયેલા વ્યક્તિઅાે પિ યાેગ્ય સારવાર ,અને ઉપચાર
કરાવી શકે . કાેરાેના વાઇરસ અેક ઝિપી ફે લાતાે વાયરસ છે જેર્થી યાેગ્ય સાવચેતી
રાખવી ખુબજ જરૂરી છે િારત માં વધતા જતા કાેરાેના પાેશઝડટવ કે સાે ને ધ્યાનમાં લેતા
પ્રાર્થશમક માડહતી, અને તેના લક્ષિાે ખાસ બાબતાે ર્થી બધા અજાિ હાેય તેમ લાગી
ર્ું છે . યાેગ્ય જાગૃવત અે અાપિા સ્વ રક્ષિ માટે ખુબ મહત્વનું પાસું બની રહે છે .
જેર્થી અાવી મહામારી વવષે ખાસ અભ્યાસ કરવાે ડહતાવહ છે .

COVID-19 ના પાઝઝદટવ દરપાટય એાવ ત પછીના સમય દરતમયાન નીચ મુજબ ના પગલા લઈ સાવચતી રાખવી ખુબ જરૂરી છ.
1. પાેશઝડટવ ડરપાેટગ પેપર સુધી જ રાખજાે. મગજ મા લેવું નડહ. જેનાર્થી માનબસક તિાવ રહે શે નહીં.
2. ડરપાેટગ અાવ્યા પછી ફે શમલી સભ્યાે ર્થી અલગ રૂમ કાેરાેનટાઈન ર્થઇ જવું ખુબ મહત્વનું છે .
3. તમારાે દૈશનક કાયગક્રમ જેમકે બાર્થરૂમ, ટાેયલેટ, જમવાના સાધનાે, સુવાની સામગ્રી, ટૂ ર્થ બ્રશ વગેરે કાેરાેનટાઈન પુરું ના ર્થાય ત્યાં સુધી અલગ રાખવા અને કાેઈ બીજા ના પિ
ન વાપરવા તેની ખાસ કાળજી લેવી.
4. ઘરમાં તેમજ ઘરની અાજુ બાજુ ર્થૂકવું નડહ, નાક સાફ કરવું નડહ તેમજ હાર્થ ધાેવા નડહ અા તમામ પ્રડક્રયા બાર્થરૂમ મા જ કરવી. જેર્થી બીજા સભ્યાે વાયરસ ર્થી સંક્રશમત ના
ર્થાય. માસ્ક ફિ જમવા પુરતું જ ઉતારવું.
5. છીંક, ઉધરસ કે ખાંસી અાવે તાે માેઢા ઉપર ડટસ્યું પેપર કે રૂમાલ રાખવાે અને તેને કચરા ટાેપલી માં નાખવાે.
6. તમે જ્યારે નાહવા જાઅાે ત્યારે તમારા કપિા ગરમ પાિીર્થી જાતે ધાેઈ નાખવા. અા કપિા અેવી જગ્યા ઉપર સૂકવાે કે અાનું નીતરેલું પાિી જાહે ર માગગ પર ના જતું હાેય.
7. રૂમ માંર્થી બાર અગાસી મા અાવાે તાે માસ્ક અવશ્ય પહે રેલું રાખવું અને બીજા સભ્યાે સાર્થે વાતાગલાપ કરવાે નડહ. જાે કાેઈ કં ઈપિ પૂછે તાે બાેિી લેજગવેજ ર્થી જવાબ અાપવાે.
8. ધ્યાન રાખાે કે તમારા ર્થી સાેસાયટી ના કાેઈપિ સભ્ય ને પરેશાની ર્થાય નડહ. માનબસક રીતે મજબૂત રહાે.
9. િાેિર ની સલાહ મુજબ દવાઅાે સમયસર લેવી. તેમજ ઇમુનીટી વધે તેવા ખાદ્ય ખાેરાક, ઉકાળા તેમજ તાજા ફળાે ખાવા.
10. અા સમય દરમ્યાન ફ્રીઝ મા મુકેલા ઠં િા પીિાં, કાેઈપિ ચીજવસ્તુ નાે ઉપયાેગ ના કરવાે.
11. ખાેરાક હં મેશા ગરમ લેવાે. તેમજ પાિી પિ ગરમ પીવું (ગરમ કરીને ઠં િુ કરેલું નડહ).
12. હં મેશા અાનંદ માં તેમજ ખુશશમજાજ માં જ રહે વું. જેનાર્થી તમારી માનબસક તેમજ શારીડરક સ્થસ્થવત જળવાઈ રહે શે. તમારું મનગમતું કાયગ પિ કરી શકાે છાે જેમ કે
ગચત્રકામ,વાંચન, સંગીત સાંિળવું વગેરે.
13. જાે શક્તા હાેય તાે અાેક્સક્સજન મીટર અને ર્થમાોમીટર તમારી સાર્થે રાખવા. જેનાર્થી તાવ અાવે તાે ર્થમાોમીટર ર્થી ચેક કરી શકાય. સેલ્ફ ચેકઅપ કરવું.
14. અાૉક્સક્સમીટર નાે ઉપયાેગ ડદવસ મા 2 કે 3 વખત કરવાે જેર્થી અાેડકસજન ની માત્રા જાિી શકાય. જાે અા માત્રા 92 કે તેનાર્થી નીચે અાવે તાે તરત જ તમારા િાૉિર ને જાિ
કરવી.
15. તમારા રૂમ નું કચરા પાેતું જાતેજ ડફનાઈલ નાખીને કરવું. તેમજ રૂમ નાે કચરાે રૂમ માંર્થી જાહે ર માગગ પર નાખવાે નડહ. જાે બીજીકાેઈ વ્યવસ્થા ના હાેય તાે રૂમ માજ કચરા પેટી
મા રાખવાે.
16. કાેઈપિ અફવા ર્થી ગિરાઈ જવું નડહ. તેમજ જાે કાેઈ તકલીફ જિાય તાે તરત જ તમારા િાૉિર નાે સંપકગ કરવાે.
17.જાે તમને સરકાર શ્રી તરફર્થી કાેરાેનટાઈન કયાગ હાેય તાે તેમના માગગદશગન મુજબ દરેક વસ્તુ કરવી. તેમજ તેમને સહકાર અાપવાે. ગરમ ઉકાળા ડદવસ મા 2 વખત પીવા. તેમજ
તરસ લાગે ત્યારે ગરમ પાિી પીવુ.
18. ફે સ માસ્ક, સાેસીયલ ડિસ્ટન્સ તેમજ, હે ન્ડ સેશનટાઈઝર નાે ઉપયાેગ કરવાે, ઘરની બહાર ખુબજ જરુરી કામ બસવાય જવું નડહ
19. અારાેગ્ય સેતુ અેક્ટપ્કે શન ઉપયાેગ કરાે. 20. અાયુષ મંત્રલય અે અાપેલી સૂચના મુજબ, શક્તા મુજબ અાયુવોડદક ઉકાળા, ઉપચાર પધ્ધવત નાે ઉપયાેગ કરવાે.
21. કાેરાન્ટીન નુ પ્રામાણિક પિે પાલન કરવુ.
22. ઉધરસ, તાવ, કે ખાંસી અાવે તાે િાેિર ને બતાવી દેવુ.
23.હાર્થ ર્થી અભિવાદન કરવુ. 24. અેક બીજા વચ્ચે અાેછા માં અાેછંુ ૨ મીટર નું અંતર રાખાે.

સફટી સાલ્જર ગુજરાત: નનિઃસ્વાથય કાયય ની પહલ
•કહવાય છ સમાજ સવા: પ્રભુ સવા, ભારત વષય માાં ગુજરાત ની ભૂતમ એ એતત પતવત્ર માનવામાાં એાવ
છ. એાપના ગુજરાત માાં ઘણી એવી ઘટના એ સુિાર વ્યવસ્થા તરફ ના માગય બતાવ્યા છ. સુરક્ષા બાબત ઘણા
એકસ્માતા બાદ થયલા સુિારા,એન કાયદાએા ન એાજ એાપણ સાૌ પાલન કરીય છીએ.એવીજ એક ઘટના

•એા

ઘટના થી સમાજ માાં ફાયર સફટી બાબત ઘણી િાંકા, એન ઝચિં તા થઇ હતી. એા ઘટના થી

પ્રરાય ન મહાત્મા ગાાંિી શ્રમ સાંસ્થાન એમદાવાદ ના સફટી ના તવદ્યાથીએાએ એક એનાખા કાયયક્રમ ની
યાજના બનાવી સમાજ માાં ફાયર સુરક્ષા તવષ જાગૃતત કવી રીત લાવવી ત તવષય પર તવિષ ધ્યાન એાપી

ગુજરાત ના સુરત િહર માાં બની જની ગુજરાત નદહ ભારત એાખુાં જાણીન દુિઃખની લાગણી માાં ચાલ્ુાં ગયુાં હતુાં.

એાજ થી એક વષય પહલા સુરત િહર ના સરથાણા તવસ્તતાર ની એા ઘટના છ. તારીખ ૨૪ મેં ૨૦૧૯ ના રાજ

એક સફટી સાલ્જર ગ્રુપ બનાવ્યુાં એન સુરક્ષા તમિન ની િરૂએાત કરી જ એાંતગયત સુરત જવી ઘટના નુાં
પુનરાવતયન ન થાય એન ગુજરાત ના તમામ તવદ્યાથીએા એન સિક્ષકા સ્વ રક્ષણ માટ સક્ષમ બન તવા

બપાર ના સમય તક્ષસિલા એાકો ડ માાં એાવલા કાઝચિં ગ ક્લાસ માાં એાગ લાગી હતી. એન તમાાં કુલ ૨૨ તવદ્યાથીએા
ના મૃત્યુ થયા હતા એન બીજા ઘણા ઘાયલ થયા હતા.

નનિઃસ્વાથય હતુ થી "નનિઃિુલ્ક િાળા સુરક્ષા તાલીમ કાયયક્રમ" ની િરૂએાત કરવામાાં એાવી. તએા પાતાની
નાકરી માાંથી સમય કાઢી ન િાળા માાં તાલીમ કાયયક્રમ કર છ.

સફ્ટી સાલ્જર ગ્રુપ ની મુખ્ય દટમ જમાાં એલગ એલગ દફલ્ડ ના એભ્યાસ કરલ એન એાૌદ્યાઝગક ક્ષત્રના એનુભવી

•પ્રતીક િાળકીયા

એભ્યાસ:- ડિપ્ાેમા ફાયર Engineering +
Post Diploma In Industrial Safety
(PDIS)
નાકરી:- કે શમકલ અેન્ડ પેસ્ટીસાઇિ કં પની
પાનાેલી ખાતે ઈ.અેચ.અેસ અાેડફસર તરીકે
ફરજ બજાવે છે .
જવાબદાર નજલ્ા:- વડાદરા, સુરત

•વાસુદવ િડુક

એભ્યાસ -બી.ઈ.શમકે શનકલ engineering
+ Post Diploma In Industrial Safety
( PDIS)
નાકરી :-ફામાગશ્યુડટકલ કમ્પની અમદાવાદ
માં ઈ.અેચ.અેસ અાેડફસર તરીકે ફરજ
બજાવે છે .
જવાબદાર નજલ્ા :- એમદાવાદ

•એાદદત્ય ઠાકર

એભ્યાસ: બી.અેસ.સી.ઈન અાેગોશનક કે મેસ્ટ્રી
+ Post Diploma In Industrial Safety
(PDIS)
નાકરી :- કે શમકલ કમ્પની દહે જ િરૂચ માં
સેફટી અાેડફસર તારીખે ફરજ બજાવે છે .
જવાબદાર નજલ્ા :- ભરૂચ

•નમન જાિી

•માક્ષા પટલ

એભ્યાસ:- ડિપ્ાેમા ઈલેકટ્રીકલ
engineering+ Post Diploma In
Industrial Safety( PDIS)
નાકરી : કે શમકલ કમ્પની,મહે સાિા માં ફાયર
સેફટી અાેડફસર

એભ્યાસ:- બી.ઈ. ઈલેકટ્રીકલ
engineering+ Post Diploma In
Industrial Safety( PDIS)
નાકરી : કે શમકલ કમ્પની, દ્વારકા માં ફાયર
સેફ્ટી અાેડફસર
જવાબદાર નજલ્ા :- દ્વારકા

જવાબદાર નજલ્ા :- મહસાણા

સફ્ટી સાલ્જર ગ્રુપ ના કુલ ૧૩ નજલ્ા ના સફ્ટી વાનલયન્ટર નનિઃિુલ્ક િાળા સુરક્ષા તાલીમ કાયયક્મ માાં જાડાયા

•કતૂલ િાહ
ગાાંિીનગર

•િાતમિક કાવા
ગીર સામનાથ

•તવિાલ પટલ
સુરન્દ્રનગર

"સુરક્ષા તમિન”:તાત્કાનલક એપદાએા થી રક્ષણ માટ સક્ષમ
િારત સરકાર ની શ્રમ અને રાેજગાર મંત્રાલય ગુજરાત ની અેક માત્ર
શૈક્ષણિક સંસ્થા મહાત્મા ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન અમદાવાદ ના ૫
વવદ્યાર્થીઅાે દ્વારા ગુજરાતની શાળાઅાે માં સુરક્ષા માટે નાે નવાે
ગાાંિીનગર

અભિગમ પ્રસ્તુત કયાો છે . અાજ ર્થી અેક વષગ પૂવો સુરત ખાતે
તક્ષશશલા ટ્યુશન ક્લાસીસ માં અાગની જે દુઘગટના ર્થઇ તેના ર્થી પૂરું
ગુજરાત પડરગચત છે . જેમાં શનદાોષ ૨૨ વવદ્યાર્થીઅાે મૃત્યુ પામ્યા. અા
દુઘગટના ને કે સ સ્ટિી સ્વરૂપે અભ્યાસ કરી ને તેના શનરાકરિ અર્થો
અેક સચાેટ શનિગય લેવાયાે છે . જે શનિગય અેમ છે કે વવદ્યાર્થીઅાે માં
ખાસ. જાગૃવત લાવવી જરૂરી છે . અને શાળા ના શશક્ષકાે જેમની ખુબ
મહત્વની જવાબદારી છે . તે સંદિગ ર્થી ગુજરાત ની કાેઈ પિ શાળા કે
શૈક્ષણિક સંસ્થા માં અાવી દુઘટ
ગ ના ના બને અને દરેક શશક્ષક,
વવદ્યાર્થી પાેતાના રક્ષિ માટે સક્ષમ બને તે માટે નાે શનિઃશુલ્ક " શાળા
સુરક્ષા તાલીમ કાયગક્મ " ની શરૂઅાત કરવા માં અાવી કાેઈ પિ
પ્રકાર ના સ્વાર્થગ વગર,શનસ્વાર્થગ િાવે શાળા ના વવદ્યાર્થીઅાે ને
પાેતાના રક્ષિ માટે સક્ષમ બનાવવા અને તાત્કાશલક અપદાઅાે માં
પાેતાનાે બચાવ કરી શકે તેવા હે તુ ર્થી અમાે દરેક શાળા માં જઈ ને
અા કાયગક્રમ કરીઅે છીઅે. ખાસ કરીને ગામિાઅાે ની શાળાના
વવદ્યાર્થીઅાે ને મજબૂત અને સક્ષમ બનાવવા પર અમાે િાર મુક્ાે
છે . અમાે અે અેક ગર્થયરીકલ પી.પી.ટી.પ્રેઝન્ટેશન બનાવી વવદ્યાર્થીઅાે
અને શશક્ષકાે ને અલગ સમય ફાળવી તાલીમ,અને માેકિીલ

•એતમત માદી
સુરત

•એનનરુદ્ પટલ
એરવલ્ી

કાયયક્મ ની િરૂએાત:અમાે અે અા કાયગક્મ ની શરૂઅાત િરૂચ શજલ્લા શશક્ષિ અવધકારી
તર્થા પ્રાર્થશમક શજલ્લા શશક્ષિ અવધકારી ની પરવાનગી પડરપત્ર સાર્થે
નારાયિ વવદ્યા વવહાર,િાેલાવ િરૂચ ખાતે ર્થી તારીખ ૨૯ જુ લાઈ
૨૦૧૯ અે અમે શરુ કયાો જે માં શજલ્લા શશક્ષિ અવધકારી શ્રી નવનીત
મહે તા અને અાચાયગ શ્રી મહે શિાઈ ઠાકર ની ઉપસ્થસ્થવત માં શરુ કયાો.
મુખ્ય હતુ:અા સુરક્ષા શમશન નાે મુખ્ય હે તુ અે છે કે ગુજરાતી ની કાેય શાળા માં
ફરી કાેઈ ઘટના ના બને અને તેના માટે તકે દારી રાખે, અાને અમાે
મહાત્મા ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન માંર્થી અૈદ્યાેગગક સુરક્ષા નાે અભ્યાસ કયાો
છે જેર્થી સેફટી ના વવદ્યાર્થીઅાે તારીખે સુરક્ષા જાગૃવત લાવવી અમારી
સામાશજક જવાબદારી સમજીઅે છીઅે માટે તે ૨૨ વવદ્યાર્થીઅાે ને અા
શમશન દ્વારા સાચી શ્રદ્ધાંજશલ અાપવાનાે હે તુ છે .
મુખ્યમાંત્રી શ્રી તવજય રૂપાણી ના િુભચ્છા સાંદિ……
અા શનસ્વાર્થગ કાયગ ને જાિી ને ગુજરાત ના મુખ્યમંત્રી શ્રી વવજય
રૂપાિી અે પિ અમાેને શુિેચ્છા સંદેશ પિ અાપ્યાે છે . જે અમારા
માટે ખુબ મહત્વની વાત છે .

•િીરન કટારીયા
ગાાંિીિામ કચ્છ

•જીિિ સાલાંકી
ભાવનગર

િાળાએા એન િૌક્ષણણક સાંસ્થાએા
અમાેઅે નીચે દશાગવેલ શાળાઅાે માં કાયગક્રમ યાેજાય ગયા છે
સુરત નજલ્ા
•માશલબા સ્કુ લ,બારિાેલી
•અેલ. પી.િી. સ્કુ લ.પુિા ગામ.સુરત
•વવદ્યાકું જ સંકુલ, અિાજિ,સુરત
•અાર.અેન.જી.પટેલ પાેલીટેક્સિક કાેલજ
ે .બારિાેલી
•અાર.અેન.જી ડિગ્રી કાેલેજ.બારિાેલી
•કાેસંબા પ્રાર્થશમક શાળા,કાેસંબા
•દાદરી ફબળયા પ્રાર્થશમક શાળા,કાેસંબા
•પ્રાર્થશમક શાળા, હર્થુરિ
એમદાવાદ નજલ્ા
•કમગચારી શશક્ષિ તીર્થગ, ઘાટલાેડિયા અમદાવાદ
•મણિપ્રિુ ઉચ્ચતર માધ્યશમક શાળા, ચાંદખેિા
•સરસ્વતી વવદ્યામંડદર,સાેલા અમદાવાદ
•સવાોદય વવદ્યામંડદર,ઘાટલાેડિયા અમદાવાદ
•ધી અેચ.બી.કાપડિયા ન્યુ હાઇ સ્કુ લ,મેમનગર અમદાવાદ( અંગ્રેજી માધ્યમ)
•ધી અેચ.બી.કાપડિયા ન્યુ હાઇ સ્કુ લ,મેમનગર અમદાવાદ(ગુજરાતી માધ્યમ)
•શાકું તલ વવદ્યાલય,મેમનગર,અમદાવાદ
•મહાત્મા ગાંધી ઇં ટરનેશનલ સ્કુ લ, અમદાવાદ
•તેજસ શશક્ષિ સંકુલ,બાેપલ અમદાવાદ
•બાશલયાસિ પ્રાર્થશમક શાળા, મહે સાિા
•પ્રાર્થશમક શાળા, િાસડરયા, મહે સાિા
•પ્રાર્થશમક શાળા, અંબાશલયાસિ, મહે સાિા

અાયાેજીત કરીઅે છીઅે

ાં ન ના સમય માાં એાનલાઇન ઝચત્ર સ્પિાય -"લાકડાઉ
ાં ન" ઈ-બુક તવમાચન
•લાકડાઉ
•સેફ્ટી સાેલ્જર ગુજરાત અને નારાયિ વવદ્યા વવહાર શાળા ના સંયાેજન ર્થી અાેનલાઇન ગચત્રસ્પધાગ યાેજી હતી
જેમાં વવદ્યાર્થીઅાે,વાલીઅાે શશક્ષકાે તર્થા િૂતપૂવગ વવદ્યાર્થીઅાે અે કાેરાેના મહામારી માં વવદ્યાર્થીઅાે ની અંદર રહે લી રં ગાે ર્થી િરે લી કલા ને બહાર
ઉિરવા અને શશક્ષકાે ,વાલીઅાે માં છુપાયેલી કલા ને બહાર કાઢવા કાેરાેના ની બીમારી તર્થા તેની સુરક્ષા અને જાગૃવત વવષય પર અલગ અલગ
ાં ન" ઈ-બુક બનાવી િરૂચ શજલ્લા શશક્ષિ અવધકારી
કે ટેગરી પર અાેનલાઈન ગચત્ર સ્પધાગ યાેજાય. કુલ ૪૦૦ જેટલા ગચત્રાે મળ્યા જેની "લાકડાઉ
શ્રી નવનીત મહતા ના વરદ હસ્તે અાેનલાઇન વવમાેચન કરી રાજ્યના શશક્ષિમંત્રી શ્રી ભુપન્દ્રસસિં હ ચુડાસમા ને અાેનલાઇન અપગિ કરી.
•૭૪ માાં સ્વતાંત્ર પવય પર... www.safetysoldiers.com

•િારત ના ૭૪માં સ્વતંત્ર પવગ પર સેફટી સાેલ્જર ગુજરાત ની વેબસાઈટ www.safetysoldiers.com નું અાેનલાઈન વવમાેચન
કરાયુ.ં મહાત્મા ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન ના પ્રાધ્યાપકાે અને ગુજરાત ના ૧૩ નજલ્ા ના વાનલયન્ટસય ની ઉપસ્થસ્થવતમાં અા વેબસાઈટ નું વવમાેચન
કરવામાં અાવ્યુ.ં

•નનિાાંત જાદવ
ભાવનગર

•એલ્પિ માલસતાર
ગાાંિીિામ કચ્છ

•ભાતવક રાચ
રાજકાટ

ભરૂચ નજલ્ા
•નારાયિ વવદ્યા વવહાર,િાેલાવ િરૂચ
•પ્રાર્થગના વવદ્યાલય, જ્યાેવતનગર, િરૂચ
•નારાયિ વવદ્યાલય, શક્તિનાર્થ, િરૂચ
•શશવમ વવદ્યાલય, જ્યાેવતનગર, િરૂચ
•શબરી વવદ્યા શપિંિાેન, િરૂચ
•ઉન્નવત વવદ્યા િવન,ઝાિે શ્વર,િરૂચ
•ઉન્નવત વવદ્યાલય,શલન્કરાેિ,િરૂચ
•સ્વાશમનારાયિ ગુિવીલ,શ્રાવિ ચાેકિી.િરૂચ
•અાેક્ષીલંમ ઈગ્લીશ શમડિયમ,બાયપાસ રાેિ,િરૂચ
•ઇકરા બી.સી.અે.કાેલજ
ે , િરૂચ
•ઇકરા અાઈ.ટી.અાઈ, દહે જ બાય પાસ, િરૂચ
•શાંવતશનકે તન વવદ્યાલય, કસક િરૂચ
•મહુ ધલા પ્રાર્થશમક શાળા, મહુ ધલા
•દયાદરા હાઈસ્કૂ લ, દયાદરા
•શમશ્ર પ્રાર્થશમક શાળા, ઉમરાજ
•શમશ્ર પ્રાર્થશમક શાળા, ત્રાલસા
•ઘી પાયાેશનયર હાઈસ્કૂ લ,લાલબજાર િરૂચ
•ઘી પ્રાેગ્રેબસવ હાઈસ્કૂ લ, િરૂચ
•નવસારી કૃ વષ યુશનવબસિટી મિમપુર િરૂચ
•અાત્મીય ગ્રીન સ્કૂ લ, િરૂચ
•જે.બી.માેદી હાઈસ્કૂ લ, િરૂચ
એાંકલશ્વર તાલુકા
•સ્વામીવવવેકાનંદ ગુજરાતી માધ્યમ શાળા, અંકલેશ્વર
•સ્વામીવવવેકાનંદ અંગ્રેજી માધ્યમ શાળા,અંકલેશ્વર
•સ્વામીવવવેકાનંદ સી.બી.અેસ.સી.સ્કુ લ,અંકલેશ્વર
•જલારામ વવદ્યાલય,અંકલેશ્વર
•જુ નાબાેરિાર્થા પ્રાર્થશમક શાળા,અંકલેશ્વર
•સજાેદ પ્રાર્થશમક શાળા.ગામ સજાેદ,અંકલેશ્વર
•જય અંબે વવદ્યા િવન.અંકલેશ્વર
•Shroff SR Rotary Institute of Chemical Technology
College, Vataria, અંકલેશ્વર
BOOK POST

