
 

સુરત મહાનગરપાિલકા 
ફાયર એ ડ ઇમરજ સી સ વસીસ 

હેર નોટીસ  
આ કટેક/ ચરલ ક સ ટ ટ/ ડેવલપર/ ઓગનાઇઝર/ ઉ ોગકારો જોગ  

        
            ગુજરાત સરકાર વારા ધી ગુજરાત ફાયર ીવે શન એ ડ લાઇફ સે ટી એ ટ -૨૦૧૩ અંતગતની જોગવાઇઓ 
ના અમલીકરણ માટે તા.૦૩/૦૨/૨૦૧૬ થી અમલમાં આવે તે મજુબનું હેરનામું શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહ િનમાણ 
િવભાગ, સચીવાલય, ગાંધીનગર વારા બહાર પાડવામાં આવેલ છે.આ હેરનામા અંતગત હંગામી રીતે બાંધવામા ંઆવતા 

કચરો તથા પંડાલો,કાયમી ધોરણે બાંધવામાં આવતાં િબ ડ ગો, રહેણાકંનાં મકાનો, પેિશયલ િબ ડગો ઇિ ટટયશુન 

િબ ડગો, ઇ ડ ીયલ િબ ડગો, હોટલ, મોલ, મ ટી લે ,ઔ ોિગક એકમો વગેરેમાં ફાયર સે ટી, ઇલે ીકલ ઇ ટોલેશન, 
એરકિ ડશ નગ ઇ ટોલેશન વગેરે માટે લાન ગ ટેજ તમેજ િબ ડગ પૂણ થયા જ ર આતંરમાળખાકીય સુિવધાઓ અને 
ફાયર સે ટીના ઉપકરણો લગાવવાના રહે છે તથા તે અંગે સમયાંતરે મરામતની કામગીરીનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે.  
           વધુમાં શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહ િનમાણ િવભાગ, ગુજરાત સરકાર વારા નોટીફીકશેન નં GH/V/ ૨૬૯ 

ઓફ ૨૦૧૭/  EDP-102016- 3629 તા. ૧૨/૧૦/૨૦૧૭ મંજુર કરવામાં આવેલ છે. જેમા ંComprehensive 

General Development Control Regulations - 2017(CGDCR-2017)  ના રે યુલશેનો સમ  ગુજરાત 
માટે લાગુ પડે છે તે બાબત દશાવે છે.     
           સુરત મહાનગરપાિલકા વારા પણ નોટી ફકેશનોમાં જણાવેલ િવગત ેઆગામી સમયમાં તબ કાવાર અમલીકરણ 
દશામા ંકામગીરી કરવામાં આવનાર છે, જે બાબતોને યાને લઇ સુરત મહાનગરપાિલકાના હદ િવ તારમાં આવતા તમામ 
કારના બાધંકામ માટ ેઉપર જણાવેલ નોટી ફકેશનોની જોગવાઇઓનો અમલ થાય ત ે માણ ેઆયોજન અને બાંધકામ થાય 

તે બાબતે જ રી ન ધ લઇ સરકાર ીના ઉ ત એ ટ/ રે યુલેશનો અ વયે જ રી જોગવાઇઓનંુ અમલીકરણ કરવા આથી 
તમામ સંબિંધતોન ેઆ હેર નોટીશ થી ણ કરવામાં આવે છે.  
          વધુમાં સુરત મહાનગરપાિલકાના ફાયર એ ડ ઇમરજ સી સ વસીસ િવભાગ પાસેથી કોઇ પણ કારની ફાયર 
એન.ઓ.સી મેળવવા માટે ગુજરાત સરકાર ીના INDEX b  િવભાગ વારા મોનીટર કરવામા ં આવતા Investor 

Facilitation Portal ( A one stop Investment Solution by Government of Gujarat) પોટલમાં શહેરી 
િવકાસ અને શહેરી ગૃહ િનમાણ િવભાગ અંતગત ઓનલાઇન અર  કરવાની સુિવધા ઉપલ ધ છે. આ સુિવધાનો પણ 
અમલ કરવાનો રહેશે, જેની વેબસાઇટ લક www.ifpgujarat.gov.in છે.  
         ગુજરાત સરકાર વારા ધી ગુજરાત ફાયર ીવે શન એ ડ લાઇફ સે ટી એ ટ -૨૦૧૪ અંતગતની જોગવાઇઓ ના 
અમલીકરણ માટે તા.૦૩/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ બહાર પાડવામા ંઆવેલ નો ટ ફકેશનની નકલ તથા તા. ૧૨/૧૦/૨૦૧૭ 
ના નો ટ ફકેશનની નકલ તથા CGDCR-2017 ની નકલ સુરત મહાનગરપાિલકાની વેબસાઇટ 

www.suratmunicipal.org અને www.suratmunicipal.gov.in  ઉપર ફાયર એ ડ ઇમરજ સી સ વસીસ 
િવભાગ ફો ડર માંથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.  
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તા.  ૨૦/૧૨/૨૦૧૭  
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