
�ેસનાેટ     
ગુજરાત  અ���નવારણ  અને  �વન  સુર�ા  ઉપાય  �વષયક  અ�ધ�નયમ  2013  હેઠળ,  અમદાવાદ  શહેર              

�વ�તારમા ં  અાવેલા  �વ�વધ  અેકમાે  ના  મા�લક  અથવા  કબજદેારાે  અે  સદર  �બ���ગના  ઉપયાેગ  અને  �બ��ગ  ના                 

�કાર  અનુસંધાને  અ��શમન  માટેની  �વ�ા  ઉભી  કરવાની  થાય  છે.  અને  સદર  �વ�ા  ઊભી  કયા�  બાદ                 
�બ��ગ  ના  મા�લક  અથવા  કબજદેારાેઅે  અમદાવાદ  ફાયર  અને  ઇમરજ�ી  સ�વ�સ  પાસેથી  ફાયર  સેફટી               

સટ�ફીકેટ  /  અેન.અાે.સી  મેળવી  દર  વષ�  રી�ુ  કરાવવાનુ ં  થાય  છે.  અનુભવે  અેવુ ં  જણાવેલ  છે  કે  જ ે તે  �બ���ગના                    

જવાબદાર  ���અાે  તેઅાેના  �બ��ગની  ફાયર  NOC  ની  રી�ુ  કરવાની  તારીખ  ��ે  સ�ગ  હાેતા  નથી  અને                 
ફાયર  NOC  રી�ુ  કરાવવા  માંથી  તેઅાે  ચૂકી  �ય  છે.  જનેે  લીધે  કબજદેારાે  અને  વપરાશકારાે  ને  તકલીફ  નાે                   

સામનાે   કરવાે   પડે   છે   
 અમદાવાદ  ફાયર  અને  ઇમરજ�ી  સ�વ�સ  �ારા  અપનાવવામા ં  અાવેલ  નવી  કાે��ુટર  રાઈઝ  ડેટાબેઝ               

મેનેજમે�  પ��ત  �ારા  ��ત  માસ  જ ે �બ��ગની  ફાયર  NOC  રી�ુ  કરાવવા  ની  તારીખ  ન�ક  અાવતી  હાેય  તેવા                   
�બ���ગાેને  અાગાેતરી  �ણ  કરતાે  પ�  માેકલવાનાે  શ�  કરવામા ં  અાવેલ  છે.  જ ે �બ���ગાે  �ારા  જુલાઈ  2020  માસ                  

દર�મયાન  ફાયર  NOC  લેવામા ં  અાવેલી  હતી,  તે  જુલાઈ  2021મા ં  �ર�ુ  કરાવવાની  થાય  છે.  તેની  �ણ  કરતા  124                   
પ�ાે  શહેરના  �વ�વધ  �બ���ગાે  /  અેકમાેના  જવાબદાર  ���અાે  ને  માેકલી  દેવામા ં  અાવેલા  છે.  અાવા  �બ��ગ                 

/  અેકમાે  નુ ં  �લ�  અમદાવાદ  �ુ�ન�સપલ  કાેપા�રેશન  ની  વેબસાઈટ   www.ahmedabadcity.gov.in  પર  પણ              

ઉપલ�  કરાવવામા ં  અાવેલ  છે  .  અા  તમામ  124  �બ���ગ  /  અેકમાેના  વપરાશકતા�અાે  ને  ખાસ  �વનંતી  કરવામા ં                  
અાવે  છે  કે  અાપના  �બ��ગ  /  અેકમ  ની  ફાયર  NOC  રી�ુ  કરાવવા  ની  તારીખ  ન�ક  અાવતી  હાેય,  અાપના                    

�બ���ગ   /   અેકમ   ના   જવાબદાર   ���અાે   ને   યાદ   કરાવીને   ફાયર   NOC   રી�ુ   કરાવી   લેશાે.     
 જુલાઈ  2021  માસ  મા  જ ે �બ��ગ  ને  ફાયર  NOC  �ર�ુ  કરાવવાની  થાય  છે,  તે  પૈકી  અમુક  �બ���ગાે  /                     

અેકમાે   ના   નામ   નીચે   મુજબ   છે.   
● Gala   Silesta,   Vaishno   Devi   

● Adani  Shantigram  Meadows  Towers,      

Vaishno   Devi     
● Sparsh   Aaron,   Vasna.   

● Shyam   Elegance,   New   Shahibuag.   
● Sun   Sky   park,   Bopal   

● Pearl   79,   Shilaj   
● Malabar   County   01,   Charodi     

● Mepal   Tree,   Thaltej   
● Abhilasha,   New   Naroda   

● Khodiyar   Upvan,   Bopal   

● Thakarshi   Charitable   Hospital   

● Avadh   MultiSpeciality   Hospital   
● Sanghvi   Hospital   

● Mount   Carmel   School    Khanpur   
● McDonald’s  Himalaya  Mall,  Drive  In       

Road.    
● McDonald’s  Yash  Pinnacle,  Vijay      

Cross   Road   
● McDonald’s   Safal   Pegasus   100ft   Road   

  

Dt.   4-7-2021   અમદાવાદ   ફાયર   અને   ઇમરજ�ી   સ�વ�સ   

http://www.ahmedabadcity.gov.in/
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● Sun   Sky   park,   Bopal   
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Pearl   79   Shilaj   

  

  

Maple   Tree,   thaltej   

Dt.   4-7-2021   અમદાવાદ   ફાયર   અને   ઇમરજ�ી   સ�વ�સ   


