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 دیکھ بھال

سروس  ساالنہآگ بجھانے والے پورٹیبل آلے کی ہائڈرواسٹیٹک امتحان کے وقت 

بہت ضروری ہے یا ماہانہ معائنہ کے دوران ظاہری ٹوٹ پھوٹ نظر آنے کی 

 صورت میں۔

 سروس/مینٹیننس آگ بجھانے والے پورٹیبل آلے کی ایک تفصیلی جانچ ہوتی ہے۔ 

اس کی انجام دہی کا مقصد اس بات کی گارنٹی دینا ہے کہ آگ بجھانے واال آلہ 

درست اور محفوظ انداز میں کام کرے گا۔ دیکھ بھال آگ بجھانے والے آلے کی 

 نام ہے۔مرمت، ری چارجنگ یا تبدیل کروانے کا دوسرا 

اگر آپ کا آگ بجھانے واال آلہ سروس کے لیے لے جایا جا رہا ہو تو کسی  

فراہمی  فوریبھی ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے لیے اس کے متبادل کی 

 کریں  پر اصرار

 ٹیگ پر الزمی یہ کچھ ہونا چاہیے: PٖFEنئے 

( IDسروس کرنے والے ادارے کی معلومات )نام، پتہ، فون نمبر، ادارے کی  •

 اور سروس کی تاریخ؛

 مہینہ، سال اور خریدے گئے آگ بجھانے والے آلے کی قسم؛ •

فٹنس سرٹیفیکیٹ کے حاملین کی معلومات )مکمل نام اور فٹنس  •

 سرٹیفیکیٹ کا نمبر(؛

 نشاندہی۔جو کچھ کیا گیا تھا اس کی واضح  •

 اکثر پوچھے گئے سواالت

 میں آگ بجھانے والے پورٹیبل آلے کے لیے سروس کمپنی کا انتخاب کیسے کروں؟

کی  FDNYصرف ایک منظور شدہ کمپنی سے ہی خریداری کریں جس کا نام 

ویب سائٹ پر فہرست میں موجود ہو۔ منظور شدہ کمپنیوں کی فہرست کی ہر 

 دن کے بعد تجدید کی جاتی ہے۔ 30

 

 کوڈ( یہ ہے۔ code QR )QR ویب سائٹ کا لنک اور 

-http://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all
-extinguishers-fire-certifications/portable

certificates.page-company 
 

سروسنگ کمپنی کی منظوری یا انشورنس کی معیاد ختم ہو اگر کسی 

 چکی ہو تو کیا وہ سروس کا کام انجام دے سکتی ہے؟

 Fireآپ کو منظور شدہ سروسنگ کمپنیوں کی فہرست کے لیے نہیں! 

Department کی ویب سائٹ الزمًا مالحظہ کرنی چاہیئے۔ 

 

انجام  کی منظور شدہ کسی کمپنی کی جانب سے FDNYاگر سروسنگ  

 نہیں دی جاتی تو میرے لیے کیا خطرات ہیں؟  

سب سے پہلے، آپ اپنے کاروبار، مال و متاع، اپنے گاہکوں، فوری مدد کے کارکنان 

اور عوام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ کے کاروبار پر غیرمحفوظ 

صورتحال پائی گئی تو آپ کو خالف ورزی/خالف ورزیوں کا مرتکب قرار دیا جا 

کی انشورنس کمپنی کو آپ  سکتا ہے۔ مزید برآں، آگ لگنے کی صورت میں آپ

 کی طرف سے جمع کروائے گئے کوئی سے کلیمز پر اعتراض ہو گا۔

 

مجھے کیسے معلوم ہو گا کہ سروس کمپنی نے تنصیب اور سروسنگ کا کام 

 اچھے طریقے سے انجام دیا ہے؟

اول، یقینی بنائیں کہ آگ بجھانے والے آالت فراہم کرنے والی کمپنی مجاز ہے  

کی منظورشدہ فہرست میں موجود ہے۔ دوم، یقینی  FDNY اور ابھی بھی

 بنائیں کہ تمام ٹیگ منسلک ہیں اور تکمیل شدہ ہیں۔

 

 مجھے کس قسم کے آگ بجھانے والے آلے کی ضرورت ہے؟ 

آگ بجھانے  ABCسب سے زیادہ عام استعمال ہونے واال آگ بجھانے کا آلہ 

واال آلہ ہے۔ تاہم، منظور شدہ سروس کمپنی آپ کو ٹھیک طرح بتائے گی کہ 

 آپ کو اپنے کاروبار پر کس قسم کا آگ بجھانے واال آلہ درکار ہے۔

 

 میں آگ بجھانے واال آلہ کیسے استعمال کروں؟

درست استعمال کے بارے میں معلومات آگ بجھانے والے آلے کے لیبل پر مل 

کریں  پُل. مخفف استعمال کریں۔ ہینڈل کی پن کو P.A.S.S۔ سکتی ہیں

)رُخ( آگ کی نچلی سطح کی جانب رکھیں، لیور  ایِم)کھینچیں(، نوزل کا 

کریں )دبائیں( اور ایک جانب سے دوسری  اسکویزکو آہستگی کے ساتھ 

  کریں )ہالئیں(۔ سوئیپجانب 

 

نامناسب صفائی میں غیرقانونی کمپنی یا سروسنگ کمپنی کی طرف سے 

 یا ممکنہ فراڈ/جعل سازی کی رپورٹ کیسے کروں؟

کو اس نمبر پر کال  FDNYآپ کو کسی بھی مسئلے کی شکایت فوری طور پر 

 آپ انہیں لکھ کر بھی دے سکتے ہیں: 2533-999-718کر کے دینی چاہیے 

pubcert@fdny.nyc.gov 

 
 
www.nyc.gov/fdny 

 

آپ کے کاروبار میں آگ بھجانے والے 

 پورٹیبل آالت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FDNY 

 بیورو آف فائر پریوینشن 

(Bureau of Fire Prevention) 
www.nyc.gov/fdny 

 آگ بجھانے والے آلے کو استعمال کرنے کا طریقہ

Pull  ہینڈل میں 
 لگی پن کو کھینچیں

Aim  نوزل کا نشانہ آگ
کی نچھلی سطح پر 

 رکھیں

Squeeze  لیور کو
 آہستگی کے ساتھ دبائیں

Sweep  ایک طرف
سے دوسری طرف 

 ہالتے رہیں
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 تعارف

( ہر کاروبار کے لیے portable fire extinguishersآگ بھجانے والے پورٹیبل آالت )

اہم ہوتے ہیں۔ عمارات میں اکثر آگ لگنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں اور کوئی 

بھی آگ ایسا سانحہ بن سکتی ہے جو ملکیت و جائیداد حتٰی کہ جانی نقصان 

کے ایسے قواعد ہیں جو آپ کو  Fire Departmentکا باعث بھی بن سکتی ہے۔ 

طریقے سے کام کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ  وظمحف

 آپ ان تمام قواعد کی پیروی کریں۔

 

یہ پمفلٹ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اہم حفاظتی معلومات کا احاطہ کرتا ہے 

کہ ضرورت پڑنے پر آپ کے کاروبار پر موجود آگ بھجانے والے پورٹیبل آالت 

 کریں۔ کام 

 

روبار کے مالک کے طور پر، اس بات کو یقینی بنانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آگ کا 

بھجانے والے پورٹیبل آالت کا مناسب طریقے سے معائنہ کیا جائے اور ان کی 

 سروس کی جائے۔

 

 آپ کے کاروبار پر آگ بھجانے والے کتنے پورٹیبل آالت موجود ہونے چاہیئیں؟ 

آپ کے بزنس کے لیے درکار آگ بھجانے والے پورٹیبل آالت کی تعداد اور ان کے 

لگانے کے بہترین مقامات کے تعین کے لیے آگ بھجانے والے آالت فروخت کرنے والی 

 کمپنی سے مشاورت کریں۔

 

 رٹیبل آالت کی خریداری اور تنصیبآگ بھجانے والے پو

سے منظورشدہ اور الئسنس یافتہ کمپنی  FDNY صرفآگ بجھانے والے آالت 

سے ہی خریدیں۔ کاروبار کے مالک کے طور پر، آپ کو بہترین قیمت کے حصول کے 

 لیے بہت سی کمپنیوں کو کال کرنا چاہیئے۔

 

FDNY  فہرستیں دی گئی  2کی ویب سائٹ پر

ہیں، ایک فروخت کے لیے اور دوسری آگ 

بھجانے والے پورٹیبل آالت کی پوری خدمات 

فراہم کرنے والی کمپنیوں کی ہے۔ پوری خدمات 

فراہم کرنے والی کمپنیاں آگ بھجانے والے آالت 

کی فروخت اور سروس، دونوں کر سکتی 

ہیں۔ فروخت والی کمپنیاں صرف فروخت کا 

 ی ہیں۔کام کر سکت

 

  تنصیب کے بعد، آگ بجھانے والے آلے

 کو الزمًا:)تصویر دیکھیں( 

 رکھنا چاہیئے؛ نہیںفرش پر  •

 انچ اوپر ہونی چاہیئے؛ 4آلے کی نچلی سطح فرش سے کم از کم  •

 ہونی چاہیئے۔ نہیںفٹ سے زیادہ اونچی  5آلے کی باالئی سطح فرش سے  •

 

 انجام دے سکتا ہے؟ماہانہ معائنہ کیا ہوتا ہے اور اسے کون 

"فوری چیک" ہوتا ہے جو کوئی بھی تفبیت یافتہ فرد  ماہانہبصری معائنہ ایک 

 کر سکتا ہے )فٹنس سرٹیفیکیٹ درکار نہیں(۔

 

 

 ماہانہ معائنہ کے طریقہ کار

آگ بھجانے والے آالت کے معائنے میں مندرجہ ذیل چیزوں کی جانچ شامل ہونی 

 چاہیئے:

 ہوں؛دیوار پر صحیح طریقے سے لگائے گئے ہوں اور درست مقام پر  •

 فوری طور پر قابل رسائی ہوں؛  •

استعمال کی ہدایات نام کی پلیٹ  •

پر درج ہوں جس کا رخ باہر کی طرف 

 ہو؛

نظر آنے والی ٹوٹ پھوٹ کے لیے  •

 جانچ کریں؛

 ٹیگ منسلک ہے؛ •

دباؤ کی گیج کی ریڈنگ اچھی  •

 ہو )اسے سبز پٹی میں ہونا چاہیئے(؛رینج میں 

 ہر ماہانہ معائنے کے بعد تاریخ اور مختصر دستخط ہوں۔ •

 

 ٹیگ حفاظتی اقدامات کے ساتھ وصول ہوتے ہیں، جن میں شامل ہے: PFEنئے 

•  QR :عام لوگوں اور  کوڈFDNY  انسپیکٹرز کوFDNY  کی منظور شدہ

  کمپنیوں کی فہرست تک رسائی کی فراہمی۔

 عملی طور پر نقل کرنا ناممکن ہے۔ ہالوگرام: •

وسیع پیمانے پر استعمال ہونے واال بارکوڈ اسٹینڈرڈ جس  بارکوڈ: 9آف  3 •

 میں کیپیٹل حروف، اعداد، اور بہت ساری عالمات شامل ہیں 

 

 

 

 

    

   

      

 تجاویز 

 انچ چوڑی ہوتی ہے۔¼ انچ لمبی اور  3ایک حقیقی ہالوگرام پٹی  •

 ہو گا۔ نہیںجعلی ٹیگز میں اچھے معیار کا سرمئی ہالوگرام موجود   •

جعلی ٹیگ پر موجود ہالوگرام روشنی کے مخالف حرکت کرنے پر رنگ   •

 کرے گا۔ نہیںتبدیل 

 

کے آغاز سے احاطے میں  2018نئے پورٹیبل آگ بجھانے والے آلے کے ٹیگز نومبر  

تک  2019نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ نئے ٹیگز پر مکمل عملدرامد نومبر 

 الزمی قرار دے دیا جائے گا۔
 

 سروس کے بعد کیا چیز رکھنے کی ضرورت ہے؟

 رسید لینی چاہیے۔بحیثیت صارف، آپ کو ہمیشہ سروس یا خریداری کی 

 

 رسید میں یہ سب کچھ واضح طور پر لکھا ہونا چاہیئے: 

 کام کرنے والے ٹیکنیشن/ٹیکنیشنز کا نام؛ •

 کمپنی کا فون نمبر؛ •

 آیا سازوسامان نیا ہے یا پہلے استعمال ہو چکا ہے؛ •

 آگ بجھانے والے آلے کا ماڈل نمبر۔ •

آگ بھجانے والے تمام آالت کو مکمل طور پر چارج، ٹیگ شدہ 

 اور استعمال کے لیے تیار ہونا چاہیئے۔
 

QR کوڈ 

 بارکوڈ 9آف  3

 ٹیگ کی پشت پر PFEنئے 

 ' تک5 
 بریکٹ

3.5' 

' سے کم 4فرش سے 
 فاصلہ نہ ہو

PFE  کو ری چارج کی
 ضرورت ہے

PFE  کو ری چارج کی
 ضرورت نہیں ہے


