آپ اپنے گھر کو آگ سے محفوظ رکھیں

اوپن ایئر
برننگ

کھلی ہوا میں آگ جالنا کیا ہے یہ
سمجھنا کیوں ضروری ہے اور ایسا
کرنے کے ليے کیا مجھے ایک سٹی
پرمٹ کی ضرورت ہے؟
یہ مختصر ہدایت نامہ آپ کے تمام سوالوں کے
جواب دے گا اور آپ اور آپ کے اہل خانہ کو
محفوظ رہنے میں مددگار ہوگا!

کھلی ہوا میں آگ جالنا کیا ہے؟

کھلی ہوا میں آگ جالنے کا مطلب کوئی آگ جو باہر جالئی جائے۔
اس بارے میں ہر شہر کے اپنے قاعدے اور ضوابط ہوتے ہیں
کہ اس طرح کی آگ پر قابو پانے میں کس طرح مدد کی جائے۔
مسیساؤگا میں کھلی ہوا میں آگ جالنے کی قانونی اجازت ہے  -اس
سے پہلے کہ آپ کوئی چیز جالئیں سٹی آف مسیساؤگا کے اوپن
ایئر برننگ بائی-الء  140-18میں مختصرا ً بیان کردہ قاعدوں پر
عمل کرنے اور یہ جاننا یقینی بنائیں کہ آپ کو پرمٹ کی درخواست
دینے کی ضرورت کب ہوگی۔

کیا مجھے گیس سے جلنے والے آالت کے لیے
پرمٹ درکار ہے؟
کسی گھر سے باہر استعمال ہونے والے آلے کے لیے جو ٹیکنیکل
اسٹینڈرڈز اینڈ سیفٹی ایکٹ 2000 ،کی تکمیل کرتے ہوں اور
(پروپن اور قدرتی گیس جیسی) گیس کام میں التے ہوں ،اونٹاریو
فائر کوڈ ( ،)Ontario Fire Codeاونٹاریو ریگولیشن
 213/07کی روسے پرمٹ درکار نہیں ہے۔ اسمبلی ،تنصیب اور
استعمال کے لیے باشندوں کو تیار کنندہ کی ہدایات پر الزما ً عمل
کرنا چاہیے۔

مجھے پرمٹ کی ضرورت کب ہے؟
یہ جاننا شاید مشکل ہو سکتا ہے کہ اوپن ایئر برننگ پرمٹ کے لیے
درخواست کب دی جائے۔ یہاں اس بارے میں چند معاون اشارے دیے
جا رہے ہیں کہ پرمٹ کی ضرورت کب پڑتی ہے۔

پرمٹ ضروری ہے
طباخی میں استعمال ہونے والی آگ ،بیرونی آتش دان ،بیرونی آلہ،
بیرونی آؤٹ ڈور یا اسموک ہاؤس کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کے
لیے پرمٹ کی ضرورت ہوگی۔

پرمٹ ضروری نہیں
آپ کو بیرونی آتش دان ،بیرونی آلے ،بیرونی آؤٹ ڈور یا اسموک
ہاؤس کے لیے پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔

میں پرمٹ کیسے حاصل کروں؟
کھلی ہوا میں آگ جالنے کے ليے پرمٹ 905-896-5908
پر مسیساؤگا فائر پری ونشن آفس کو فون کر کے یا
 fire.prevention@mississauga.caپر ای
میل کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پرمٹ حاصل
کرنے کے لیے درخواست فیس ادا کرنی ہوتی ہے۔

پرمٹ کے ذریعے جالئی جانے والی آگ:
پرمٹ حاصل کر لینے کے بعد اس کی ایک نقل (کاپی) اپنے پاس
رکھیں۔ آپ سورج طلوع اور غروب ہونے کے درمیان کھلی ہوا میں
(دن کی روشنی کے اوقات میں) آگ جال سکتے ہیں اگر:
• اگر اس سے کوئی پریشانی نہ ہو
• دھند (اسموک) کا الرٹ نافذالعمل نہ ہو
• آگ کی مستقل نگرانی کی جائے
•آپ کے پاس آگ بجھانے کا کوئی طریقہ ہو (مثالً گارڈن ہوس یا
آگ بجھانے واال آلہ)
•آگ کسی ڈھانچے ،امالک کے قریب ،شاہراہ ،اور ہیڈ وائر
یا دیگر جلنے کے قابل اشیاء (مثالً درخت) سے  50میٹرز
( 146فٹ) سے زیادہ دوری پر ہو
•اگر کوئی جلنے کے قابل زمینی سرپوش (مثالً گھاس) کم از کم
پانچ میٹرز کی دوری پر ہے
• دن تیز ہوا واال نہ ہو ( 24کلو میٹر فی گھنٹہ سے کم )
• اس کا عالقہ ایک مربع میٹر سے کم ہو
• اس کی اونچائی ایک میٹر سے زیادہ نہ ہو

تیار شدہ بیرونی آالت اور طباخی میں استعمال
ہونے والی آگ
کسی تیار شدہ بیرونی آلے کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا مختصر
حدود طباخی کے لیے سورج طلوع ہونے اور  11بجے رات کے
درمیان پرمٹ کے بغیر آگ جالئی جا سکتی ہے اگر:
• اگر اس سے کوئی پریشانی نہ ہو
• دھند کا الرٹ موثرالعمل نہیں کیا گیا ہے
•	ہر وقت آگ کی نگرانی قریب سے کی جاتی ہے اور پھر اسے
پوری طرح بجھا دیا جاتا ہے
•	آگ بجھانے کا کوئی طریقہ ہے (مثالً آگ بجھانے واال آلہ یا
گارڈن ہوس)
•	یہ کسی ڈھانچے ،امالک ،شاہراہ ،اوور ہیڈ وائر اور دیگر
جلنے کے قابل اشیاء (مثالً درخت) سے کم از کم پانچ میٹر
کے فاصلے پر واقع ہ

تیار شدہ بیرونی آالت کے
لیے الزم ہے کہ:
•انھیں نہ جلنے کے قابل سطح (مثالً
پتھر ،کنکریٹ) پر رکھا جائے
جو یونٹ کی اونچائی کے مساوی
فاصلے پر یونٹ سے آگے نکال ہو

طباخی میں استعمال ہونے والی آگ کے لیے
الزم ہے کہ:
• وہ مختصر محدود آگ پر مشتمل ہو
•	اس کا استعمال گرل ،بار بیک یا اسپیٹ پر کھانا پکانے کے
لیے کیا جائے
• پکانے جا رہے کھانے کی قسم اور مقدار سے متناسب ہو
•	تیز ہوا والے موسم میں نہ واقع ہو ( 24کلو میٹر/گھنٹہ سے
زیادہ)

جرمانے اور پابندیاں
فائر ڈیپارٹمنٹ آپ کی آگ بجھا سکتا ہے اگر:
•	وہ سٹی اوپن ایئر برننگ بائی -الء ضوابط کی تعمیل نہیں
کرتی
• اسے پریشانی کا سبب سمجھا جائے
•	اگ بجھانے والے عملے کے معائنے کے بعد یہ طے پائے کہ
وہ حفاظت کے لیے خطرہ ہے
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اگر آپ سٹی اوپن ایئر برننگ بائی -الء ضوابط
کی تعمیل نہیں کرتے ہیں یا اس کی کسی شرط کی
تعمیل نہیں کرتے تو پرمٹ واپس لیے
جا سکتے ہیں۔
اگر آپ کسی ضابطے کی خالف ورزی کے قصور
وار پائے جاتے ہیں تو آپ پر  $5,000تک کا
جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کھلی ہوا
میں آگ جالنے کے لیے اونٹاریو فائر کوڈ کی
خالف ورزی کا قصور وار پایا جاتا ہے تو آپ پر
 $50,000تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔

سواالت؟ ہم سے رابطہ کریں
مسیساؤگا فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز
فائر پری وینشن ڈویژن (Fire Prevention
)Division
905-896-5908
mississauga.ca
fire.prevention@mississauga.ca

