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Punjab Fire Services
(Dasuya)
FIRE SAFETY CERTIFICATE
ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ�ਮਾਣ ਪੱ ਤਰ
NOC No 901-55595-Fire/39721

NOC Type: Renew

Dated 30-Jun-2022

Certified that the Lala Jagat Narain DAV Public School at Gardhiwala Distt
Hoshiarpur comprised of 0 basements and 2 (Upper floor) owned/occupied by AMIT NAGWAN
have compiled with the fire prevention and fire safety requirements of National Building Code and
verified by the officer concerned of fire service on 27-Jun-2022 in the presence of Lala Jagat Narain
DAV Public School (Name of the owner or his representative) and that the building / premises is fit for
occupancy group Educational Group- B subdivision B1 (As per NBC) for period of one year from
issue date. Subject to the following conditions.
Issued on 30-Jun-2022 at Dasuya

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ Lala Jagat Narain DAV Public School ਜੋ ਿਕ Gardhiwala Distt Hoshiarpur
ਸਮੇਤ 0 ਬੇਸਮ�ਟ ਅਤੇ 2 (�ਪਰਲੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ) ਮਲਕੀਅਤ/ਕਾਬਜ਼ਦਾਰ AMIT NAGWAN ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਪ�ਭਾਵੀ
ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਾ�ਟਰੀ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਬੰ ਧਤ ਅੱ ਗ ਬੁਝਾਊ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱ ਲ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
27-Jun-2022 ਮੋਜੂਦਗੀ ਿਵੱ ਚ Lala Jagat Narain DAV Public School (ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜ� ਉਸ ਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ) ਅਤੇ
ਇਮਾਰਤ / ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। Occupancy Group Educational Group- B subdivision B1 (ਐਨ.
ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਸਮ� ਤ� ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਤੱ ਕ। ਿਜਸ ਲਈ ਿਨਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤ� ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ 30-Jun-2022 ਿਕੱ ਥੇ Dasuya .

1. Fire Safety arrangements shall be kept in working condi�on at all the �mes.
ਹਰ ਸਮ� ਅੱ ਗ ਤ� ਬਚਾਅ ਦੇ ਯੰ ਤਰ� ਨੂੰ ਚਾਲੂ /ਚੰ ਗੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ।

2. No, altera�on/ addi�on/ change in use of occupancy is allowed.
ਿਕਸ� ਵੀ ਤਰ�� ਦੇ ਬਦਲਾਅ/ ਵਾਧੇ/ ਕਾਬਜਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

3.

Occupants/ owner should have trained staﬀ to operate the opera�on of ﬁre safety
system provided there in.
ਉਪਲੱਬਧ ਅੱ ਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯੰ ਤਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� / ਮਾਲਕ� ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

4. Fire Oﬃcer can check the arrangements of ﬁre safety at any �me, this cer�ﬁcate will be
withdrawn without any no�ce if any deﬁciency is found.
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ਫਾਇਰ ਿਬ�ਗੇਡ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਇਨ�� ਸਾਰੇ ਪ�ਬੰਧ� ਨੂੰ ਚੈ�ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ
ਗਈ ਤ� ਿਬਨ�� ਿਕਸੇ ਨ�ਿਟਸ ਦੇ ਇਹ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਰੱ ਦ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ।

5. Occupants/ owner should apply for renewal of ﬁre safety cer�ﬁcate one month prior to
expiry of this cer�ﬁcate.
ਮਾਲਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਿਮਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਇੱ ਕ ਮਹੀਨਾ ਪਿਹਲ� ਰੀਨੀਊ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਵੇਗਾ।

* Above Details cannot be used as ownership proof.
ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ� ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।

* This is digitaly created ceriﬁcate, no signatue are needed
ਇਹ ਿਡਜੀਟਲੀ (ਕੰ ਿਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ) ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।
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