
اجازت نامے
کھلی جگہ پر آگ جالنے سے متعلق اجازت نامے سوک سنٹر دوسری منزل فائر 

پریوینشن آفس سے یا فائر ہیڈکوارٹرز 15 فیئر ویو روڈ سے صبح 8:30 بجے اور شام 
4:30 بجے کے درمیان ایک اجازت نامہ فارم مکمل کرکے اور اس سے وابستہ فیس ادا 

کرکے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
شناخت نامہ جیسے ڈرائیور کاالئسنس مطلوب  ہے۔

فائر چیف عوامی سالمتی کے مفاد میں یا عوام الناس کی زحمت کو کم سے کم کرنے 
کے لئے کوئی اضافی تحفظاتی تقاضے عائد کرسکتے ہیں۔ خصوصی پروگراموں کی 

صورت میں، فائر چیف حاالت اور صورتحال کی بنیاد پراجازت ناموں کے ضمن میں 
کچھ ردوبدل کرسکتے ہیں۔

کرنے اور نہ کرنے والی چیزیں
کرنے والی چیزیں

کھلی جگہ میں آگ جالنے کے لئے اجازت نامہ حاصل کریں  •

یقینی بنائیں کہ آگ دیگر اشیاء یا عمارتوں سے 50 میٹر کی دوری پر ہو  •

آگ جالتے وقت اجازت نامہ کی ایک کاپی سائٹ پر دستیاب رکھیں  •

آگ کے بجھ جانے تک وہیں رکے رہیں  •

کھلی جگہ میں آگ جالنے سے متعلق ضمنی قانون کے تقاضوں پر عمل کریں  •

نہ کرنے والی چیزیں
دھند کے انتباہات کے دوران آگ نہ جالئیں  •

آگ کو الوارث حالت میں نہ چھوڑیں  •

کوڑا یا دیگر غیر لکڑی والی مصنوعات نہ جالئیں  •

رابطے کے نمبرز
مسی ساگا فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

905-896-5908 فائر پریوینشن ڈویژن   
905-615-4377 عوامی تعلیم    
905-615-3777 انتظامیہ    

معیاری انسداد آتش زدگی اور تعلیم کے معیاری انسداد آتش زدگی اور تعلیم کے 
ذریعہ معاشرے کا تحفظذریعہ معاشرے کا تحفظ

025/2010

کھلی جگہ میں
کھلی جگہ میں

قانونقانونضمنیضمنی
محفوظ رہیں اور آگاہ رہیں
محفوظ رہیں اور آگاہ رہیں

آگ جالنے سے متعلق
آگ جالنے سے متعلق
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کھلی جگہ میں آگ 
جالنے سے متعلق نظر 
ثانی شدہ ضمنی قانون 
پر عمل کرکے یہ یقینی 

بنائیں کہ باہر آگ جالنے 
کا عمل محفوظ ہو

ضمنی قانون 0049-2003 

کھانا پکانے والی آگ
کوئی فرد طلوع آفتاب سے رات 11 بجے کے بیچ اجازت نامہ کے بغیر کھانا بنانے والی 

آگ جال سکتا ہے اگر:
اس آگ سے پریشانی نہیں ہوتی ہے  •

دھند کا انتباہ الگو نہیں ہے   •

اس کا مالک باہر آگ جالنےکے وقت سے اس کے مکمل طور پر بجھ جانے کے    •
وقت  تک اس مقام کی  مستقل نگرانی اور اس پر قابو رکھتا ہے  

جس وقت آگ جل رہی ہو اس وقت آگے بجھانے کے مناسب ذرائع دستیاب ہیں  •

یہ آگ کسی بھی ڈھانچہ، مکان کی الئن سڑک، اوپر سے گزرنے والے تار یا دیگر    •
آتش گیر اشیاء سے 50 میٹر کی دوری پر ہے  

آگ سے 5 میٹر کے اندر سطح پر کوئی آتش گیر غالف نہیں ہے  •

ہوا کی رفتار 24 کلو میٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہے  •

آگ جسامت اور اونچائی میں 0.3 میٹر سے زیادہ نہیں ہے  •

جرم اور نفاذ قانون
فائر فائٹر فوری طور پر آگ بجھانے کا حکم دے سکتا ہے اگر وہ آگ:

اس ضمنی قانون کے مطابق نہیں جالئی گئی ہے  •

فائر فائٹر کے ذریعہ معائنہ کیے جانے پر یہ تعین کیا جاتا ہے کہ وہ سالمتی کے    •
خطرے یا تشویش کا مستوجب بن سکتی ہے  

اس ضمنی قانون کے تحت حاصل شدہ اجازت نامہ فائر چیف کے ذریعہ کالعدم قرار 
دیا جاسکتا ہے اگر اجازت نامہ کا حامل فرد اجازت نامہ اور / یا اس ضمنی قانون کے 
کسی دیگر ضوابط کے تقاضوں کی تعمیل نہیں کرتا ہے۔ اس ضمنی قانون کے تحت 

کسی جرم کا سزاوار قرار دیے جانے والے فرد پر پروونشیل آفینسز ایکٹ
.R.S.O. 1990, c.P.33، ترمیم شدہ کے ضوابط کے مطابق جرمانہ اور ہرجانہ عائد 

کیا جاسکتا ہے۔

کھلی جگہ میں آگ جالنے کے اجازت نامہ کے ضوابط
کھلی جگہ میں آگ جالنے سے متعلق ضمنی قانون میں مذکور ہے کہ اجازت نامہ کا حامل 

کوئی فرد طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے درمیان (دن کے اوقات میں) کھلی جگہ میں آگ 
جال سکتا ہے اگر:

اگر اس سے پریشانی نہیں ہوتی ہے  •

دھند کا انتباہ الگو نہیں ہے  •

آگ کی مستقل طور پر نگرانی رکھی جاتی ہے  •

آگ جلتے وقت آگ بجھانے کے مناسب ذرائع دستیاب ہیں  •

یہ کسی بھی ڈھانچہ، مکان کی الئن سڑک، اوپر سے گزرنے والے تار یا دیگر آتش گیر    •
اشیاء سے 50 میٹر سے زیادہ دوری پر ہے  

اگر سطح پر کوئی آتش گیر غالف ہے تو وہ کم از کم 5 میٹر کی دوری پر ہے  •

ہوا کی رفتار 24 کلو میٹر فی گھنٹہ سے کم ہے  •

اس کا رقبہ 1 مربع میٹر سے کم ہے  •

اس کی اونچائی 1 میٹر سے زیادہ نہیں ہًے  •

درخواست کرنے پر اجازت نامہ کی ایک کاپی دیکھنے کیلئے سائٹ پر دستیاب ہے  •

گھر سے باہر بنے ہوئے آگ کے مقامات
کوئی چمنی طلوع آفتاب سے رات 11 بجے کے اگر:

•  اس سے دشواری پیدا نہیں ہوتی ہے

دھند کا انتباہ الگو نہیں ہے  •

اس کا مالک باہر آگ جالنےکے وقت سے اس کے مکمل طور پر بجھ جانے کے وقت  تک    •
اس مقام کی  مستقل نگرانی اور اس پر قابو رکھتا ہے  

یونٹ کے استعمال ہونے کے دوران ایک قابل منتقلی آگ بجھانے واال آلہ یا باغیچے میں    •
پانی دینے واال پائپ دستیاب ہے  

یہ کسی بھی ڈھانچہ، مکان کی الئن سڑک، اوپر سے گزرنے والے تار یا دیگر آتش گیر    •
اشیاء سے 05 میٹر کی دوری پر ہے  

اسے غیر آتش گیر سطح پر رکھا گيا ہے جو یونٹ سے باہر اس یونٹ کی اونچائی کے     •
مساوی جہت تک پھیال ہوا ہے۔  

کس قسم کی آگ کے لئے اجازت نامے مطلوب ہیں؟
کھانا پکانے  والی آگ اور باہر آگ جالنے کیلئے بنے  مقامات  (چمنیاں) کی آگ کے    •

عالوہ کھلی جگہ میں جالئی جانے والی سبھی آگ  
کس قسم کی آگ کے لئے اجازت نامے مطلوب نہیں ہیں؟
باہر آگ جالنے کیلئے بنے  مقامات (چمنیاں) کی آگ    •

کھانا پکانے والی آگ  •

کھلی جگہ میں کوئی آگ جالنے کی اجازت نہیں ہے:
اگر اس سے عوام کو پریشانی ہوتی ہے  •

سٹی آف مسی ساگا پر محیط دھند کے انتباہات کے دوران  •

دھند کے انتباہات والے دنوں کے لئے اجازت ناموں میں توسیع اس اجازت نامہ کی 
پشت پر درج نمبر پر کال کرکے حاصل کی جاسکتی ہے۔

دھند کے انتباہات والے دنوں کی نشاندہی اونٹاریو ایئر کوالٹی ویب سائٹ پر
www.airqualityontario.com پر کی گئی ہے۔

محفوظ رہیں اور آگاہ رہیں

ضمنی  قانونکھلی جگہ میں
آگ جالنے سے متعلق
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کھلی جگہ میں آگ 
جالنے سے متعلق نظر 
ثانی شدہ ضمنی قانون 
پر عمل کرکے یہ یقینی 

بنائیں کہ باہر آگ جالنے 
کا عمل محفوظ ہو

ضمنی قانون 0049-2003 

کھانا پکانے والی آگ
کوئی فرد طلوع آفتاب سے رات 11 بجے کے بیچ اجازت نامہ کے بغیر کھانا بنانے والی 

آگ جال سکتا ہے اگر:
اس آگ سے پریشانی نہیں ہوتی ہے  •

دھند کا انتباہ الگو نہیں ہے   •

اس کا مالک باہر آگ جالنےکے وقت سے اس کے مکمل طور پر بجھ جانے کے    •
وقت  تک اس مقام کی  مستقل نگرانی اور اس پر قابو رکھتا ہے  

جس وقت آگ جل رہی ہو اس وقت آگے بجھانے کے مناسب ذرائع دستیاب ہیں  •

یہ آگ کسی بھی ڈھانچہ، مکان کی الئن سڑک، اوپر سے گزرنے والے تار یا دیگر    •
آتش گیر اشیاء سے 50 میٹر کی دوری پر ہے  

آگ سے 5 میٹر کے اندر سطح پر کوئی آتش گیر غالف نہیں ہے  •

ہوا کی رفتار 24 کلو میٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہے  •

آگ جسامت اور اونچائی میں 0.3 میٹر سے زیادہ نہیں ہے  •

جرم اور نفاذ قانون
فائر فائٹر فوری طور پر آگ بجھانے کا حکم دے سکتا ہے اگر وہ آگ:

اس ضمنی قانون کے مطابق نہیں جالئی گئی ہے  •

فائر فائٹر کے ذریعہ معائنہ کیے جانے پر یہ تعین کیا جاتا ہے کہ وہ سالمتی کے    •
خطرے یا تشویش کا مستوجب بن سکتی ہے  

اس ضمنی قانون کے تحت حاصل شدہ اجازت نامہ فائر چیف کے ذریعہ کالعدم قرار 
دیا جاسکتا ہے اگر اجازت نامہ کا حامل فرد اجازت نامہ اور / یا اس ضمنی قانون کے 
کسی دیگر ضوابط کے تقاضوں کی تعمیل نہیں کرتا ہے۔ اس ضمنی قانون کے تحت 

کسی جرم کا سزاوار قرار دیے جانے والے فرد پر پروونشیل آفینسز ایکٹ
.R.S.O. 1990, c.P.33، ترمیم شدہ کے ضوابط کے مطابق جرمانہ اور ہرجانہ عائد 

کیا جاسکتا ہے۔

کھلی جگہ میں آگ جالنے کے اجازت نامہ کے ضوابط
کھلی جگہ میں آگ جالنے سے متعلق ضمنی قانون میں مذکور ہے کہ اجازت نامہ کا حامل 

کوئی فرد طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے درمیان (دن کے اوقات میں) کھلی جگہ میں آگ 
جال سکتا ہے اگر:

اگر اس سے پریشانی نہیں ہوتی ہے  •

دھند کا انتباہ الگو نہیں ہے  •

آگ کی مستقل طور پر نگرانی رکھی جاتی ہے  •

آگ جلتے وقت آگ بجھانے کے مناسب ذرائع دستیاب ہیں  •

یہ کسی بھی ڈھانچہ، مکان کی الئن سڑک، اوپر سے گزرنے والے تار یا دیگر آتش گیر    •
اشیاء سے 50 میٹر سے زیادہ دوری پر ہے  

اگر سطح پر کوئی آتش گیر غالف ہے تو وہ کم از کم 5 میٹر کی دوری پر ہے  •

ہوا کی رفتار 24 کلو میٹر فی گھنٹہ سے کم ہے  •

اس کا رقبہ 1 مربع میٹر سے کم ہے  •

اس کی اونچائی 1 میٹر سے زیادہ نہیں ہًے  •

درخواست کرنے پر اجازت نامہ کی ایک کاپی دیکھنے کیلئے سائٹ پر دستیاب ہے  •

گھر سے باہر بنے ہوئے آگ کے مقامات
کوئی چمنی طلوع آفتاب سے رات 11 بجے کے اگر:

•  اس سے دشواری پیدا نہیں ہوتی ہے

دھند کا انتباہ الگو نہیں ہے  •

اس کا مالک باہر آگ جالنےکے وقت سے اس کے مکمل طور پر بجھ جانے کے وقت  تک    •
اس مقام کی  مستقل نگرانی اور اس پر قابو رکھتا ہے  

یونٹ کے استعمال ہونے کے دوران ایک قابل منتقلی آگ بجھانے واال آلہ یا باغیچے میں    •
پانی دینے واال پائپ دستیاب ہے  

یہ کسی بھی ڈھانچہ، مکان کی الئن سڑک، اوپر سے گزرنے والے تار یا دیگر آتش گیر    •
اشیاء سے 05 میٹر کی دوری پر ہے  

اسے غیر آتش گیر سطح پر رکھا گيا ہے جو یونٹ سے باہر اس یونٹ کی اونچائی کے     •
مساوی جہت تک پھیال ہوا ہے۔  

کس قسم کی آگ کے لئے اجازت نامے مطلوب ہیں؟
کھانا پکانے  والی آگ اور باہر آگ جالنے کیلئے بنے  مقامات  (چمنیاں) کی آگ کے    •

عالوہ کھلی جگہ میں جالئی جانے والی سبھی آگ  
کس قسم کی آگ کے لئے اجازت نامے مطلوب نہیں ہیں؟
باہر آگ جالنے کیلئے بنے  مقامات (چمنیاں) کی آگ    •

کھانا پکانے والی آگ  •

کھلی جگہ میں کوئی آگ جالنے کی اجازت نہیں ہے:
اگر اس سے عوام کو پریشانی ہوتی ہے  •

سٹی آف مسی ساگا پر محیط دھند کے انتباہات کے دوران  •

دھند کے انتباہات والے دنوں کے لئے اجازت ناموں میں توسیع اس اجازت نامہ کی 
پشت پر درج نمبر پر کال کرکے حاصل کی جاسکتی ہے۔

دھند کے انتباہات والے دنوں کی نشاندہی اونٹاریو ایئر کوالٹی ویب سائٹ پر
www.airqualityontario.com پر کی گئی ہے۔

محفوظ رہیں اور آگاہ رہیں

ضمنی  قانونکھلی جگہ میں
آگ جالنے سے متعلق
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کھلی جگہ میں آگ 
جالنے سے متعلق نظر 
ثانی شدہ ضمنی قانون 
پر عمل کرکے یہ یقینی 

بنائیں کہ باہر آگ جالنے 
کا عمل محفوظ ہو

ضمنی قانون 0049-2003 

کھانا پکانے والی آگ
کوئی فرد طلوع آفتاب سے رات 11 بجے کے بیچ اجازت نامہ کے بغیر کھانا بنانے والی 

آگ جال سکتا ہے اگر:
اس آگ سے پریشانی نہیں ہوتی ہے  •

دھند کا انتباہ الگو نہیں ہے   •

اس کا مالک باہر آگ جالنےکے وقت سے اس کے مکمل طور پر بجھ جانے کے    •
وقت  تک اس مقام کی  مستقل نگرانی اور اس پر قابو رکھتا ہے  

جس وقت آگ جل رہی ہو اس وقت آگے بجھانے کے مناسب ذرائع دستیاب ہیں  •

یہ آگ کسی بھی ڈھانچہ، مکان کی الئن سڑک، اوپر سے گزرنے والے تار یا دیگر    •
آتش گیر اشیاء سے 50 میٹر کی دوری پر ہے  

آگ سے 5 میٹر کے اندر سطح پر کوئی آتش گیر غالف نہیں ہے  •

ہوا کی رفتار 24 کلو میٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہے  •

آگ جسامت اور اونچائی میں 0.3 میٹر سے زیادہ نہیں ہے  •

جرم اور نفاذ قانون
فائر فائٹر فوری طور پر آگ بجھانے کا حکم دے سکتا ہے اگر وہ آگ:

اس ضمنی قانون کے مطابق نہیں جالئی گئی ہے  •

فائر فائٹر کے ذریعہ معائنہ کیے جانے پر یہ تعین کیا جاتا ہے کہ وہ سالمتی کے    •
خطرے یا تشویش کا مستوجب بن سکتی ہے  

اس ضمنی قانون کے تحت حاصل شدہ اجازت نامہ فائر چیف کے ذریعہ کالعدم قرار 
دیا جاسکتا ہے اگر اجازت نامہ کا حامل فرد اجازت نامہ اور / یا اس ضمنی قانون کے 
کسی دیگر ضوابط کے تقاضوں کی تعمیل نہیں کرتا ہے۔ اس ضمنی قانون کے تحت 

کسی جرم کا سزاوار قرار دیے جانے والے فرد پر پروونشیل آفینسز ایکٹ
.R.S.O. 1990, c.P.33، ترمیم شدہ کے ضوابط کے مطابق جرمانہ اور ہرجانہ عائد 

کیا جاسکتا ہے۔

کھلی جگہ میں آگ جالنے کے اجازت نامہ کے ضوابط
کھلی جگہ میں آگ جالنے سے متعلق ضمنی قانون میں مذکور ہے کہ اجازت نامہ کا حامل 

کوئی فرد طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے درمیان (دن کے اوقات میں) کھلی جگہ میں آگ 
جال سکتا ہے اگر:
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آگ جلتے وقت آگ بجھانے کے مناسب ذرائع دستیاب ہیں  •

یہ کسی بھی ڈھانچہ، مکان کی الئن سڑک، اوپر سے گزرنے والے تار یا دیگر آتش گیر    •
اشیاء سے 50 میٹر سے زیادہ دوری پر ہے  

اگر سطح پر کوئی آتش گیر غالف ہے تو وہ کم از کم 5 میٹر کی دوری پر ہے  •

ہوا کی رفتار 24 کلو میٹر فی گھنٹہ سے کم ہے  •

اس کا رقبہ 1 مربع میٹر سے کم ہے  •

اس کی اونچائی 1 میٹر سے زیادہ نہیں ہًے  •

درخواست کرنے پر اجازت نامہ کی ایک کاپی دیکھنے کیلئے سائٹ پر دستیاب ہے  •

گھر سے باہر بنے ہوئے آگ کے مقامات
کوئی چمنی طلوع آفتاب سے رات 11 بجے کے اگر:

•  اس سے دشواری پیدا نہیں ہوتی ہے

دھند کا انتباہ الگو نہیں ہے  •

اس کا مالک باہر آگ جالنےکے وقت سے اس کے مکمل طور پر بجھ جانے کے وقت  تک    •
اس مقام کی  مستقل نگرانی اور اس پر قابو رکھتا ہے  

یونٹ کے استعمال ہونے کے دوران ایک قابل منتقلی آگ بجھانے واال آلہ یا باغیچے میں    •
پانی دینے واال پائپ دستیاب ہے  

یہ کسی بھی ڈھانچہ، مکان کی الئن سڑک، اوپر سے گزرنے والے تار یا دیگر آتش گیر    •
اشیاء سے 05 میٹر کی دوری پر ہے  

اسے غیر آتش گیر سطح پر رکھا گيا ہے جو یونٹ سے باہر اس یونٹ کی اونچائی کے     •
مساوی جہت تک پھیال ہوا ہے۔  

کس قسم کی آگ کے لئے اجازت نامے مطلوب ہیں؟
کھانا پکانے  والی آگ اور باہر آگ جالنے کیلئے بنے  مقامات  (چمنیاں) کی آگ کے    •

عالوہ کھلی جگہ میں جالئی جانے والی سبھی آگ  
کس قسم کی آگ کے لئے اجازت نامے مطلوب نہیں ہیں؟
باہر آگ جالنے کیلئے بنے  مقامات (چمنیاں) کی آگ    •

کھانا پکانے والی آگ  •

کھلی جگہ میں کوئی آگ جالنے کی اجازت نہیں ہے:
اگر اس سے عوام کو پریشانی ہوتی ہے  •

سٹی آف مسی ساگا پر محیط دھند کے انتباہات کے دوران  •

دھند کے انتباہات والے دنوں کے لئے اجازت ناموں میں توسیع اس اجازت نامہ کی 
پشت پر درج نمبر پر کال کرکے حاصل کی جاسکتی ہے۔

دھند کے انتباہات والے دنوں کی نشاندہی اونٹاریو ایئر کوالٹی ویب سائٹ پر
www.airqualityontario.com پر کی گئی ہے۔

محفوظ رہیں اور آگاہ رہیں

ضمنی  قانونکھلی جگہ میں
آگ جالنے سے متعلق
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اجازت نامے
کھلی جگہ پر آگ جالنے سے متعلق اجازت نامے سوک سنٹر دوسری منزل فائر 

پریوینشن آفس سے یا فائر ہیڈکوارٹرز 15 فیئر ویو روڈ سے صبح 8:30 بجے اور شام 
4:30 بجے کے درمیان ایک اجازت نامہ فارم مکمل کرکے اور اس سے وابستہ فیس ادا 

کرکے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
شناخت نامہ جیسے ڈرائیور کاالئسنس مطلوب  ہے۔

فائر چیف عوامی سالمتی کے مفاد میں یا عوام الناس کی زحمت کو کم سے کم کرنے 
کے لئے کوئی اضافی تحفظاتی تقاضے عائد کرسکتے ہیں۔ خصوصی پروگراموں کی 

صورت میں، فائر چیف حاالت اور صورتحال کی بنیاد پراجازت ناموں کے ضمن میں 
کچھ ردوبدل کرسکتے ہیں۔

کرنے اور نہ کرنے والی چیزیں
کرنے والی چیزیں

کھلی جگہ میں آگ جالنے کے لئے اجازت نامہ حاصل کریں  •

یقینی بنائیں کہ آگ دیگر اشیاء یا عمارتوں سے 50 میٹر کی دوری پر ہو  •

آگ جالتے وقت اجازت نامہ کی ایک کاپی سائٹ پر دستیاب رکھیں  •

آگ کے بجھ جانے تک وہیں رکے رہیں  •

کھلی جگہ میں آگ جالنے سے متعلق ضمنی قانون کے تقاضوں پر عمل کریں  •

نہ کرنے والی چیزیں
دھند کے انتباہات کے دوران آگ نہ جالئیں  •

آگ کو الوارث حالت میں نہ چھوڑیں  •

کوڑا یا دیگر غیر لکڑی والی مصنوعات نہ جالئیں  •

رابطے کے نمبرز
مسی ساگا فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

905-896-5908 فائر پریوینشن ڈویژن   
905-615-4377 عوامی تعلیم    
905-615-3777 انتظامیہ    

معیاری انسداد آتش زدگی اور تعلیم کے معیاری انسداد آتش زدگی اور تعلیم کے 
ذریعہ معاشرے کا تحفظذریعہ معاشرے کا تحفظ

025/2010

کھلی جگہ میں
کھلی جگہ میں

قانونقانونضمنیضمنی
محفوظ رہیں اور آگاہ رہیں
محفوظ رہیں اور آگاہ رہیں

آگ جالنے سے متعلق
آگ جالنے سے متعلق

178485_openairburn_brochure - Urdu.indd   1178485_openairburn_brochure - Urdu.indd   1 12/31/2011   9:35:32 AM12/31/2011   9:35:32 AM



اجازت نامے
کھلی جگہ پر آگ جالنے سے متعلق اجازت نامے سوک سنٹر دوسری منزل فائر 

پریوینشن آفس سے یا فائر ہیڈکوارٹرز 15 فیئر ویو روڈ سے صبح 8:30 بجے اور شام 
4:30 بجے کے درمیان ایک اجازت نامہ فارم مکمل کرکے اور اس سے وابستہ فیس ادا 

کرکے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
شناخت نامہ جیسے ڈرائیور کاالئسنس مطلوب  ہے۔

فائر چیف عوامی سالمتی کے مفاد میں یا عوام الناس کی زحمت کو کم سے کم کرنے 
کے لئے کوئی اضافی تحفظاتی تقاضے عائد کرسکتے ہیں۔ خصوصی پروگراموں کی 

صورت میں، فائر چیف حاالت اور صورتحال کی بنیاد پراجازت ناموں کے ضمن میں 
کچھ ردوبدل کرسکتے ہیں۔

کرنے اور نہ کرنے والی چیزیں
کرنے والی چیزیں

کھلی جگہ میں آگ جالنے کے لئے اجازت نامہ حاصل کریں  •

یقینی بنائیں کہ آگ دیگر اشیاء یا عمارتوں سے 50 میٹر کی دوری پر ہو  •

آگ جالتے وقت اجازت نامہ کی ایک کاپی سائٹ پر دستیاب رکھیں  •

آگ کے بجھ جانے تک وہیں رکے رہیں  •

کھلی جگہ میں آگ جالنے سے متعلق ضمنی قانون کے تقاضوں پر عمل کریں  •

نہ کرنے والی چیزیں
دھند کے انتباہات کے دوران آگ نہ جالئیں  •

آگ کو الوارث حالت میں نہ چھوڑیں  •

کوڑا یا دیگر غیر لکڑی والی مصنوعات نہ جالئیں  •

رابطے کے نمبرز
مسی ساگا فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

905-896-5908 فائر پریوینشن ڈویژن   
905-615-4377 عوامی تعلیم    
905-615-3777 انتظامیہ    

معیاری انسداد آتش زدگی اور تعلیم کے معیاری انسداد آتش زدگی اور تعلیم کے 
ذریعہ معاشرے کا تحفظذریعہ معاشرے کا تحفظ

025/2010

کھلی جگہ میں
کھلی جگہ میں

قانونقانونضمنیضمنی
محفوظ رہیں اور آگاہ رہیں
محفوظ رہیں اور آگاہ رہیں

آگ جالنے سے متعلق
آگ جالنے سے متعلق

178485_openairburn_brochure - Urdu.indd   1178485_openairburn_brochure - Urdu.indd   1 12/31/2011   9:35:32 AM12/31/2011   9:35:32 AM


