
 

WE SERVE TO SAVE 

રા ય અિ  િનવારણ સેવાઓની કચેરી 
લોક ન.ં૧૩, ી  માળ, ડૉ. વરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦. 

ઇમેલ: dir.sfps@gmail.com , ટેલીફોન નં. ૦૭૯— ૨૩૨-૫૭૦૨૨/૨૩/૪૦ 
 

માકં: સફસ/ફન- ૮૫.૧ /૨૧૮/૨૦૨૧                                                            તા.  ૦૩/૦૭/૨૦૨૧ 
 

 

િવષય:- હયાત ઇિ ટ ુશનલ િબિ ડં સ (હોિ પટ સ)ને ફાયર સે ટી સ ટ ફકેટ 

(એનઓસી) ઇ યુ કરવા બાબત. 

વંચાણે લીધા:-  
(૧) સરકાર ીનાં શહેરી િવકાસ અન ે શહેરી ગૃહ િનમાણ િવભાગનાં 

તા.૦૭/૦૪/૨૦૨૧નાં હુકમ માંક:- અગન-૧૦૨૦૨૧-૨૯૬-

લ-૧. 
(૨) સરકાર ીનાં શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહ િનમાણ િવભાગનાં પ   

માંક:- અગન-૧૦૨૦૨૧-૨૯૬-લ-૧, તા. ૦૩/૦૭/૨૦૨૧. 
 

 
પ રપ :- 

વંચાણે લીધા મ(૧) હેઠળના  તા.૦૭/૦૪/૨૦૨૧ના હુકમથી  સરકાર ી ારા 

ગુજરાત અિ  િનવારણ અને વન સુર ા ઉપાય િવષયક િનયમો, ૨૦૧૪ના િનયમ-૨૨ 

હેઠળ મળેલ સ ાની એ રા યમા ં વતમાન .ડી.સી.આર.ની ગવાઈઓ હેઠળ 

બાંધવામાં આવેલ તા.૨૨/૧/૨૦૨૧ પહેલા િનમાણ પામેલ અમુક હયાત  િબ ડ ગોમા ં

અથવા અમુક િબ ડ ગના પ રસરમાં અથવા કોઈ પણ િવ તારના પ રસરમાં  આવેલ અમુક 

િબ ડ ગમાં આવ યક અિ  િનવારણ, વન સુર ા અને અિ  સુર ા ઉપાયોની ભલામણો 

માટે ફાયર એડવાઈઝરની અ ય તામાં હાઈ લેવલ ટેિ નકલ કિમ ટની રચના કરવામાં 

આવેલ. 
 

સદરહુ હાઈલેવલ ટેિ નકલ કિમ ટ ારા હયાત ઇ ટી ુશનલ િબ ડ સ 

(હો પીટલ)ને ફાયર  સેફટી સ ટ ફકેટ (એનઓસી) આપવામાં કે રી યુ કરવામાં પડતી 

મુ કેલી અને એનાં િનવારણ માટે રજૂ કરેલા  તા.૧૭/૦૬/૨૦૨૧નો વચગાળાનો રપોટ 
સરકાર ી ારા પુ ત િવચારણાના અંતે વીકારીને થયેલ ભલામણોના આધારે ફાયર સેફટી 



સ ટ ફકેટ (એનઓસી) આપવામાં કે રી યુ કરવા જ રી સૂચનાઓ બહાર પાડવા જણાવેલ 

છે. જ ે યાને લઇ નીચ ેમુજબની સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે.  
૧. તા.૨૨/૧/૨૦૨૧ પહેલાના અમુક હયાત િબિ ડં સમાં વતમાન ફાયર એ ટની 

ગવાઈઓ અમલી બનાવવા જતા મેજર ટકચરલ ફેરફાર કરવો પડે જ ે મુ ય વે નીચે 

મુજબના કારણોસર શ ય બને એમ નથી.  
૧. જુનું ટકચર  વધારાનો લોડ ખમી ન શકે  
૨. વધારાનું બાંધકામ કરવા માટે અપૂરતી જ યા  હોય.  

એનાં અમલ માટે હયાત હોિ પટલ હોય એવા અમુક િબિ ડં સમાં મેજર ટકચરલ ચેઇ જ 

એટલે કે બી  અથવા વૈકિ પક દાદર કરવા કે ટેરેસ ટે ક અન/ેઅથવા અંડર ાઉ ડ 

વધારાની વોટર ટે ક બનાવવામાથંી તેમજ એવી અ ય બાબતોમાંથી મુિ ત માટે તે અંગેનાં 

કારણોની રેકડ પર ન ધ કરી મુિ ત આપી શકાશે અને  ફાયર એન.ઓ.સી ઇ યુ કરી શકાશે.  
૨. વતમાન ફાયર એ ટ અને તે હેઠળ બનેલા ં સની અમલવારી કરવા જતાં અમુક 

હયાત હોિ પટ સ િબિ ડં સમાં મેજર ટ ચરલ ચેઇ જ કરવો શ ય ન હોય એ િક સામાં 

પણ તે અંગેનાં કારણોની રેકડ પર ન ધ કરીને એવું કરવામાંથી મુિ ત આપી શકાશે.  
૩. ફાયર ોટે શન સી ટમ જમેાં કોઈ મેજર ટ ચરલ ચેઈ જની આવ યકતા નથી, એ 

તમામ બાબતોની પૂતતા કરવાની રહેશે. આ માટે મહ મ ણ મ હનાનો સમય આપી 

શકાશે. 
૪. હોિ પટ સ િબિ ડં સમાં આઈસીયુ હશે તો ફાયર સે ટી સ ટ ફકેટ આપતી વખતે 

અથવા રી યૂ કરતી વખતે હોિ પટ સ ારા ફાયર ઇવે યુએશન લાન રજૂ કરવાનો રહેશે.  
૫. હોિ પટ સના ં તમામ ટાફને દર છ મ હને ફાયર ોટે શન  સી ટમની તાલીમ 

આપવાની રહેશે અને તેમના ારા િનયિમત મોક ડીલ કરવામાં આવશે તેમજ એનો રેકોડ 

રાખવામાં આવશે એવી બાંહેધરી હોિ પટ સ ઓથોરીટી પાસે લેવાની રહેશે. થાિનક ફાયર 

એ ડ ઇમરજ સી સિવસ ારા સમયાતંરે આ બાબતે કાયવાહી થયાની તેમજ તે બાબતના 

રેક સ િનભાવેલ છે કે કેમ તે અંગેની ખા ી કરવાની રહેશે. 
 

 

િનયામક 
રા ય અિ  િનવારણ સેવાઓ 

ગુજરાત રા ય, ગાંધીનગર 
 

િત,  
 સવ યુિનિસપલ કિમ ર ીઓ, યુિનિસપલ કોપ રેશન. 



 કિમ ર અને સિચવ ી (આરો ય), ડૉ. વરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર.  
 કિમ ર ી, યુિનિસપાિલટીઝ એડિમિન ટેશન, ગુજરાત ટેટ , ગાંધીનગર ( સવ 

રી યોનલ યુિનિસપલ કિમ ર ીઓ તથા ચીફ ઓ ફસર, યુિનિસપાિલટીઝને પ રપિ ત 
કરવાની િવનંતી સહ) 

 સવ રી યોનલ ફાયર ઓ ફસર ીઓ તથા સવ ચીફ ફાયર ઓ ફસર ીઓ,  
 
નકલ સિવનય રવાના:   
 

 અિધક મુ ય સિચવ ી, શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહ િનમાણ િવભાગ, ગાંધીનગર.  
 
 
 
 

 

 


