
 
 

Punjab Fire Services 

(Patiala MC) 

FIRE SAFETY CERTIFICATE 

ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ੱਤਰ 

 

 NOC No 2203-45999-Fire/34669                       NOC 

Type: New                    Dated 24-Feb-2022 

                                Certified that the SHIVALIK PUBLIC SCHOOL  at SHIVALIK 

PUBLIC SCHOOL,SSST NAGAR,NEAR GOVT. POLYTECHNIC COLLEGE 

FOR GIRLS,PATIALA   comprised of 0  basements and 3  (Upper floor) owned/occupied 

by DEVINDER SINGH BEDI    have compiled with the fire prevention and fire safety 

requirements of National Building Code and verified by the officer concerned of fire 

service on 24-Feb-2022   in the presence of SHIVALIK PUBLIC SCHOOL  (Name of 

the owner or his representative) and that the building / premises is fit for 

occupancy group B  subdivision B-1  (As per NBC) for period of one year from issue 

date.  Subject to the following conditions. 

Issued on 24-Feb-2022  at Patiala MC 

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ SHIVALIK PUBLIC SCHOOL   ਜ ੋ ਕਕ SHIVALIK PUBLIC 
SCHOOL,SSST NAGAR,NEAR GOVT. POLYTECHNIC COLLEGE FOR 

GIRLS,PATIALA    ਸਮੇਤ 0  ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਤ ੇ3  (ਉਪੱਰਲੀ ਮੰਕਿਲ) ਮਲਕੀਅਤ/ਕਾਬਿਦਾਰ DEVINDER 

SINGH BEDI   ਨ ੰ  ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਪਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬਲਕ ੰਗ ਕੋ  ਅਨੁਸਾਰ ਕਜਸ ਨ ੰ  

ਸਬੰਧਤ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਕਧਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਪਰਮਾਕਣਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ 24-Feb-2022   ਮੋਜ ਦਗੀ ਕਵਚੱ SHIVALIK 

PUBLIC SCHOOL  (ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਤੀਕਨਧੀ) ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ / ਕਬਲਕ ੰਗ ਆਬਾਦੀ 

ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। Occupancy Group B  subdivision B-1  (ਐਨ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)  ਦੇ ਪਰਭਾਵੀ ਸਮੇਂ 

ਤੋਂ  ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਕਜਸ ਲਈ ਕਨਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਹਨ। 

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 24-Feb-2022  ਮਕਿੱਥੇ Patiala MC . 

1.       Fire Safety arrangements shall be kept in working condition at all the times. 

          ਹਰ ਸਿੇਂ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਯੰਤਰਾਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ /ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਮਵਿੱਚ ਰਿੱਮਿਆ ਜਾਵੇ। 

2.       No, alteration/ addition/ change in use of occupancy is allowed. 

          ਮਕਸੇਂ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ/ ਵਾਧੇ/ ਕਾਬਜਕਾਰ ਮਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਹੈ। 



3.       Occupants/ owner should have  trained staff to operate the operation of 
fire safety system provided there in. 

          ਉਪਲਿੱਬਧ ਅਿੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯੰਤਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰਮਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ / ਿਾਲਕਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾਇਆ 

ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

4.      Fire Officer can check the arrangements of fire safety at any time, this 
certificate will be withdrawn without any notice if any deficiency is found. 

          ਫਾਇਰ ਮਬਿਗੇਡ ਅਮਧਕਾਰੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਬਧੰਾਾਂ ਨੂੰ ਚੈੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਕਿੀ 

ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਾਂ ਮਬਨ੍ਾਾਂ ਮਕਸੇ ਨੋਮਿਸ ਦੇ ਇਹ ਸਰਿੀਮਫਕੇਿ ਰਿੱਦ ਸਿਮਝਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

5.      Occupants/ owner should apply for renewal of fire safety certificate one 
month prior to expiry of this certificate. 

          ਿਾਲਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਇਰ ਸੇਫਿੀ ਸਰਿੀਮਫਕੇਿ ਦੀ ਮਿਤੀ ਿਤਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਿਹੀਨਾ ਪਮਹਲਾਾਂ 

ਰੀਨੀਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। 

* Above Details cannot be used as ownership proof. 

ਉਪਰਕੋਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰਿਾਲਕਾਨਾ ਦ ੇਸਬਤੂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਮਤਆ ਜਾਵਗੇਾ। 

* This is digitaly created cerificate, no signatue are needed 

ਇਹ ਮਡਜੀਿਲੀ (ਕਮੰਪਊਿਰਾਈਜ਼ਡ) ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸਰਿੀਮਫਕਿੇ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਵਿੱਚ ਦਸਤਿਤ ਦੀ ਕਈੋ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

 


