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  ہیڻرز اسپیس والے ایندھن پروپین میں عالقوں کے کھانے بیرونی

 

   تعارف 

 

 ذریعہ کے چنگاری اسے اور ہے گیر آتش یہ ہے۔) liquefied petroleum gas, LPG( گیس پڻرولیم مائع کی قسم ایک پروپین
 جاتا ہو پیدا خطره کا دھماکے سے پروپین تو، جائے لگائی آگ یا جائے کیا محدود تک آگ اسے اگر ہے۔ سکتا جا جالیا سے آسانی
 کے زنی آتش اور لوگ جہاں ہے، ہوتی جمع پر جگہوں نچلی یہ کہ ہے مطلب کا جس ہے، ہوتی بھاری زیاده سے ہوا پروپین ہے۔

 خالئی اور ہے جاتا چالیا پر طور باقاعده ذریعہ کے فائر محکمہ استعمال کا اس پر، بناء کی خطرات ان ہیں۔ ہوتے موجود ذرائع
 گئی دی میں 153 آرڈر ایگزیکڻو ایمرجنسی کے میئر میں جواب کے وبا COVID-19 صرف اجازت کی اس کیلئے نظام حرارتی
 ہے۔ جاتی دی مطابق کے وضاحت

  

    
FDNY ہدایت 

 کیلئے استعمال کے ہیڻرز بیرونی عارضی یافتہ اجازت میں عالقوں کے کھانے بیرونی ذریعہ کے 153 آرڈر ایگزیکڻو ایمرجنسی کے میئر دستاویز یہ
 کے ریسڻورنٹ ہے۔ گیا کیا تیار لیے کے کرنے فراہم جائزه مختصر ایک کو مالکوں کے ریسڻورنٹ لیے کے ہونے واقف سے تقاضوں کے فائر محکمہ
 وه چاہئے، کرنا عمل پر طور مکمل پر ہدایت کی فائر محکمہ لیے کے کرنے پیدا گرمی ساتھ کے عافیت میں عالقوں کے کھانے بیرونی کو مالکوں
 آپ پر dining.pdf-outdoor-heating-comfort-https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/guidance ہدایت
  ہے۔ دستیاب لیے کے جائزے کے

 
 عمل

 ہوں؟ سکتا کر شروع کرنا استعمال کا ہیڻرز اسپیس والے ایندھن پروپین کب میں: سوال
  ہے۔ کرانا جمع) منصوبے( منصوبہ کا سائٹ اور فارم کا "توثیق" کرده بیان میں رہنمائی کی FDNY قدم پہال: جواب

 جمع پر FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov کے، کر مکمل منصوبہ کا سائٹ اور نامہ، صدیقت ایک لیے کے عالقے ایک ہر کے کھانے بیرونی کو آپ
 ایک بعد، کے اس گی۔ جائے کی تصدیق کی رسید کی کتابت و خط کے آپ کے فائر محکمہ ذریعہ کے جس ہوگی موصول میل ای ایک پر طور فوری کو آپ ہوگا۔ کرانا

 منصوبہ کا سائٹ اور توثیق کی آپ کو فائر محکمہ کہ گی جائے کی تصدیق کی بات اس ذریعہ کے جس ہوگی موصول میل ای اور ایک کو آپ اندر، کے دن کاروباری
 والے ایندھن پروپین لیے کے کرنے پیدا گرمی ساتھ کے عافیت کو کسڻمرز میں عالقوں کے کھانے بیرونی مطابق، کے ہدایت کی فائر محکمہ اور ہے، ہوا موصول

 نامے اجازت مناسب کو آپ سے جانب کی فائر محکمہ رسید، کی میل ای دوسری اس گی۔ جائے دی اجازت کو آپ پر طور واضح کی کرنے شروع استعمال کا ہیڻرز
 میل ای دوسری آپ کہ ہے مشوره ہمارا( ہے۔ دیتی اجازت کی کرنے شروع استعمال کا ہیڻرز پروپین پر طور فوری کو آپ بغیر، کرائے انتظار تک جانے کیے جاری

 ۔)ہے سکتا جا کہا کو کرنے پیش اسے سامنے کے اہلکاروں کے فائر محکمہ سے آپ کیونکہ رکھیں پاس اپنے کاپی کی
 

 FDNY لیے کے کرنے استعمال ہیڻرز پروپین مجھے بھی اب کیا بعد، کے کرنے پیش منصوبہ کا سائٹ اور نامہ تصدیق: سوال
 ہے؟ ضرورت کی سرڻیفیکیٹ کے تندرستی اور) نامے اجازت( نامہ اجازت کا

 پر طور الزمی کو) مالزمین( مالزم کے آپ یا کو آپ گا۔ جائے سمجھا پر طور کے درخواست کی آپ لیے کے اجازتوں مناسب کی FDNY کو نامہ تصدیق ہاں۔: جواب
  ہوگا۔ کرنا حاصل بھی سرڻیفکیٹ T-93 کا تندرستی اندر کے ہفتوں تین کے کرانے جمع نامہ تصدیق اپنا

 ۔t93.page-certifications/cof-https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all: معلومات کی سرڻیفکیٹ T-93 کے تندرستی
 

 کراؤں؟ جمع کیسے منصوبہ کا سائٹ اور نامہ تصدیق میں: سوال
 نقشہ کا اس یا کریں اسکین کر کھینچ تصویر کی منصوبے کے سائٹ لیے کے عالقوں تمام کے کھانے بیرونی کریں، پُر اسے کے کر لوڈ ڈاؤن فارم کا تصدیق: جواب

 کریں۔ میل ای پر FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.govکو دستاویزات تمام اور بنائیں،
 : ہے دستیاب الئن آن تصدیق

fillable.pdf-https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation .موبائل یا ڻاپ ڈیسک اپنے پہلے سے کرنے مکمل کو فارم 
 رہا کر کام لیے کے کرنے نافذ کو اختیار الئن آن پر طور مکمل ایک فائر محکمہ( سکتا۔ ہو نہیں مکمل الئن آن یہ الحال فی کیونکہ بھولیں نہ کرنا لوڈ ڈاؤن اسے پر آلہ
  ۔)ہے

  ہے۔ سکتی مل پر صفحے ذیل مندرجہ مثال کی منصوبے کے سائٹ اور ہدایات کی منصوبے کے سائٹ
 

  

  

http://www.nyc.gov/fdny
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/guidance-comfort-heating-outdoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf
mailto:FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/cof-t93-noe-study-materials.pdf
https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page
mailto:FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf
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 ہوں؟ سکتا کر نہیں کیا اور ہوں سکتا کر کیا میں بعد، کے کرنے پیش منصوبہ کا سائٹ اور تصدیق: سوال
 پروپین مطابق کے اجازت گئی دی میں رہنمائی کی FDNY اور ہیں سکتے سنبھال اسے اور کر استعمال کا کنڻینرز پروپین کے پاؤنڈ ایک اور کے پاؤنڈ 20 آپ: جواب
 کو آپ تو، ہیں لیتے ہیڻرز پروپین نئے آپ اگر ہے۔ محدود تک تعداد کرده شناخت کی آپ میں تصدیق کی آپ تعداد کی ہیڻروں پروپین ہیں۔ سکتے کر استعمال کا ہیڻرز
  ہوگا۔ کرنا فراہم نمبر ماڈل اور مینوفیکچرر کا ہیڻر نئے ایک ہر اور ہوگا کرنا مطلع پر FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov کو فائر محکمہ پر طور فوری

  ہے۔ نہیں اجازت کی رکھنے کنڻینرز کے زیاده سے پاؤنڈ 45 کو آپ اور ،)ہو خالی وه اگرچہ( ہیں سکتے رکھ نہیں کنڻینر پروپین بھی کوئی بڑا سے پاؤنڈ ایک آپ
 

   گا؟ کرے کیا FDNY بعد کے کرنے حاصل منصوبہ کا سائٹ اور نامہ تصدیق میرا: سوال
 آپ کا ہیڻرز پروپین اگر مطابق، کے تقاضے کے سرڻیفیکیٹ کے تندرستی گا۔ کرے تیار شیڈول کا معائنہ اور گا لے جائزه کا منصوبے کے سائٹ کی آپ FDNY: جواب

 جاتا کیا نہیں پورا کو تقاضے بھی کسی اگر گے۔ جائیں دیے کر جاری کو آپ نامے اجازت کے FDNY اطالق قابل تو ہے، مطابق کے رہنمائی کی FDNY استعمال کا
  تھی۔ سکی ہو نہیں تعمیل کی جن ہوگا کرنا پورا کو شرائط ان پر طور الزمی کو آپ پہلے سے رکھنے جاری استعمال کا ہیڻرز پروپین تو، ہے

FDNY لیے کے لینے جائزه پر درخواست کی نمائندے کے FDNY بیرونی اور) سرڻیفیکیڻس( سرڻیفکیٹ کا تندرستی ،)ناموں اجازت( نامے اجازت کے 
  ہے۔ ضروری رکھنا موجود میں احاطوں کو منصوبے کے سائٹ لیے کے عالقے ایک ہر کے کھانے

 

 ہے؟ کیا منصوبہ کا سائٹ لیے کے عالقے ایک ہر کے کھانے بیرونی: سوال
 پر فاصلے کم سے کم سے ڈھانچے اور اشیاء دیگر پر بناء کی وجوہات حفاظتی میں رہنمائی کی FDNY کو ہیڻرز کے آپ کہ ہے کرتا ظاہر یہ منصوبہ کا سائٹ: جواب
 : ہیں گئی دکھائی منظوری کم سے کم میں ڈائگرام اس ہے۔ جاتا رکھا کیسے

 

 مقام کا حرارت خالئی
 )تقاضے کم سے کم کے منظوری(

  

    

 

  

 میزیں۔ کی دھات: مثالیں کی میزوں گیر آتش غیر میزیں؛ کی پالسڻک/ لکڑی: مثالیں کی میز گیر آتش: نوٹ
 لیے کے استعمال کے طرح اس جب میں صورت اس صرف لیکن پر، میزوں گیر آتش بشمول ہے، اجازت کی استعمال ڻاپ ڻیبل کے ہیڻرز پروپین کے پاؤنڈ ایک: نوٹ

 ہو۔ گئی کی سفارش کی اس سے طرف کی کار صنعت اور ہو گیا بنایا
 ہے۔ ہوتی نہیں الگو پر پراپرڻی نجی منظوری قانونی کی فٹ 8 پر پاتھ فٹ: نوٹ

 کروں؟ تیار طرح کس منصوبہ کا سائٹ میں: سوال
 شخص اہل کسی لیے کے کرنے تیار منصوبوے کے سائٹ اپنی کو آپ ہے۔ سکتا جا کیا تیار سے ہاتھ اسے اور ہیں سکتے کر تیار منصوبہ کا سائٹ اپنی آپ: جواب

 ہے۔ نہیں ضرورت کی کرنے حاصل خدمات کی
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 مثال اور ہدایت کی منصوبے کے سائٹ
 ایک ہر کے کھانے بیرونی ہوئے کرتے ظاہر کو) مقامات( مقام مخصوص کے ہیڻروں والے ایندھن پروپین کو آپ تو، گے لیں کر مکمل نامہ تصدیق اپنا آپ جب

 آپ تو ہیں ہوتے اندر کے فٹ 20 کے ہیڻر پروپین بھی کسی وه اگر میں، منصوبے کے سائٹ ہوگی۔ ضرورت کی کرنے منسلک منصوبہ کا سائٹ لیے کے عالقے
 : ہوگا کرنا شامل کو اشیاء ذیل درج اور جگہ کی ہیڻروں پروپین تمام کو

 کوئی بھی عمارت اور/یا ڈھانچہ •
کوئی بھی دروازه، کھولے جا سکنے والی کھڑکی، یا انڻیک یا ایگزاسٹ وینڻیلیشن سمیت، کسی بھی درجے کے نیچے کی عمارت کا  •

 افتتاحی دروازه
 لکڑی کے فریم کی تعمیر کی کوئی بھی عمارت  •
 عمارت کا کوئی بھی داخلی راستہ  •
 سب وے کا کوئی بھی داخلی یا خارجی راستہ، وینڻیلیشن یا دیگر افتتاحی راستہ •
 کسی بھی آتش گیر مائع ذخیره کرنے والے ڻینک کا کوئی راستہ یا بھرنے کی لکیر •

 مثال کی منصوبے کے سائٹ
 

  

 

  

 ہوگی۔ بنانی فہرست کی فاصلوں عین درمیان کے اوپننگز اور اشیاء ڈھانچوں، دیگر اور ہیڻرز کو آپ مطابق، کے منصوبے کے سائٹ کی آپ: نوٹ
 

 سرڻیفکیٹ T-93 کا تندرستی
 ؟یںسکتے ہ) حاصل کر Certificate of Fitness, COFسرڻیفکیٹ ( T-93سوال: میں، یا میرا مالزم، کب اور کیسے تندرستی کا 

 T-93 COF کے کر پاس امتحان انتظام زیر کے فائر محکمہ کو مالزم ایک کم از کم کے ریسڻورنٹ اندر، کے ہفتوں تین کے کرانے جمع نامہ تصدیق: جواب
 ہوگا۔ کرنا حاصل

 خصوصی امتحان؛ ذریعہ کے تقرری گروپ متحان؛ا ذریعہ کے کمپیوڻر پر طور ذاتی امتحان الئن آن: گے ہوں طریقے چار کے دینے امتحان یہ پاس کے آپ
: ہیں دستیاب پر سائٹ ویب ذیل درج مواد کے مطالعہ T-93 اور معلومات مزید امتحان۔ فیلڈ

t93.page-certifications/cof-https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all۔ 
 

 سے دست کشی کی جا سکتی ہے؟ T-93 COFہو تو، کیا  COFزم کے پاس کوئی اور متعلقہ سوال: اگر میرے پاس، یا میرے مال
 ہے۔ سکتی جا کی نہیں کشی دست سے T-93 COF لیکر کو COF دوسرے ایک جیسے G-93 COF یا G-23, G-44 نہیں،: جواب
 ہوگا؟ کرنا حاصل کیوں سرڻیفکیٹ T-93 کا تندرستی کو مالزم ایک کم از کم: سوال

 رہنا میں احاطے وقت ہر اسے تک تب ہوگا جڑا سے ہیڻر تک جب کنڻینر پروپین اور ہے دار ذمہ کا بنانے یقینی کو نگرانی مستقل اور مناسب کی ہیڻر شخص واال T-93 COF: جواب
 COF کہ چاہئے کرنا غور پر بات اس کو ریسڻورنٹ ایک ہر ہے۔ دار ذمہ بھی کا نگرانی سائٹ آن لیے کے کرنے الگ / جوڑنے سے ہیڻروں کو کنڻینرز پروپین شخص واال COF ہوگا۔
 رہے۔ دستیاب ہمیشہ ہولڈر T-93 COF کہ سکے جا بنایا یقینی یہ کو بات اس تاکہ ہوں افراد متعدد والے
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 !ہیں کرنے پورے کو آپ جو تقاضے کے حفاظت

  
 ذریعہ کے لیبارڻری ڻیسڻنگ شده تسلیم پر سطح قومی کو ہیڻر پروپین •

 چاہئے۔ جانا کیا درج
 جانے کیے پوسٹ ضرور نشانات کے ہے منع نوشی سگریٹ •

 عمل سے سختی پر ممانعت کی نوشی سگریٹ اور چاہئیں،
 چاہئے۔ جانا کی درآمد

  
 کوڑے بھی کسی چاہئے۔ رکھنا ستھرا صاف کو عالقوں کے کھانے بیرونی •

 چاہئے۔ دینا ہونے نہیں جمع کو مادے گیر آتش دیگر اور
 از کم لیے کے عالقے ایک ہر کے کھانے بیرونی فٹ مربع 2500 •

 ہے۔ ضروری کرنا فراہم آلہ واال بجھانے آگ A:10-B:C-2 ایک کم

   
 ایک صرف کے پاؤنڈ 20 آلہ حرارتی فی میں احاطے •

 ہے۔ اجازت کی کنڻینر پروپین
 کی کنڻینرز پروپین یافتہ اجازت لیے کے ہیڻروں اسپیس •

 ہے۔ پونڈ 20 میں ایک ہر مقدار زیاده سے زیاده
 نہیں منتقل جگہ دوسری کو ہیڻرز دوران کے استعمال •

 چاہئے۔ کرنا

 کنڻینرز پروپین پر اختتام کے کاروبار روزانہ •
 کریں۔ الگ پر طور الزمی سے ہیڻر کو

 کو پروپین وقت کے ہونے موجود کے کسڻمرز •
 کیا نہیں بھی بالکل منقطع یا منسلک سے ہیڻرز
 چاہئے۔ جانا

 ہیڻر کو کنڻینرز پروپین •
 کے کرنے منسلک سے
 چیک کو کنکشنز تمام بعد،
 لیک کہیں کہ چاہیے کرنا

 ہے۔ رہا ہو نہیں تو

  ممانعتیں

  
• FDNY ڈھانچے دیگر والے پردے یا خیمے کو ہیڻرز بغیر کے منظوری کی 

 اور خیموں کو کنڻینرز پروپین وقت، ہر چاہئے۔ کرنا نہیں استعمال نیچے کے
 چاہئے۔ رکھنا دور فٹ 10 کم سے کم سے ڈھانچے دیگر والے پردے

 چاہئے۔ رکھنا پر فاصلے کے فٹ پانچ کم از کم سے میزوں کی لکڑی کو ہیڻرز •
 آمدورفت کی گاڑیوں وے روڈ اگرچہ ہے، نہیں اجازت کی ہیڻرز پر ویز روڈ •

 ہو۔ بند لیے کے

 میں عالقے کے درجے نچلے بھی کسی کو کنڻینرز پروپین •
 یا خانوں تہہ پر طور، کے مثال( چاہئے جانا کیا نہیں استعمال
 ۔)میں گوداموں

 
  

http://www.nyc.gov/fdny
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 اسپیئر مجھے اور ہے، نہیں نامہ اجازت کا FDNY لیے کے رکھنے کو کنڻینرز پروپین کے پاؤنڈ 20 پاس میرے اگر: سوال
 کروں؟ کیا میں تو، ہو ضرورت کی رکھنے کنڻینرز پروپین

  ہیں۔ سکتے رکھ تک کنڻینرز پروپین 45 کے پاؤنڈ ایک بغیر کے نامے اجازت کے FDNY آپ کریں۔ استعمال ہیڻرز اسپیس پروپین کے پاؤنڈ ایک: جواب

 

 : تقاضے حفاظتی لیے کے رکھنے کنڻینرز پروپین پاؤنڈ 1
 : اسڻوریج بیرونی •

o نہیں۔ کبھی پر ویز روڈ یا پاتھ فٹ 
o دروازے، جیسے( مقام کے کھلنے کے عمارت بھی کسی اور سے ذریعہ بھی کسی کے گرمی 

 دور۔ فٹ 10 کم از کم سے) لیڻرز وینڻی اور کھڑکیاں
o میں۔ کابینہ کے دھات مقفل یا میں عالقے محفوظ ایک 

 : اسڻوریج اندرونی •
o نہیں کبھی میں) گوداموں اور خانے تہہ جیسے( عالقے بھی کسی کے نیچے 
o میں۔ کابینہ کی دھات 
o ہو۔ یافتہ تحفظ ذریعہ کے نظام والے چھڑکاؤ جو میں عالقے ایسے بھی کسی 
o دور۔ سے ذریعہ بھی کسی کے گرمی 

 پوسٹ ضرور عالمت ایک والی کرنے نشاندہی کی" اسڻوریج LPG" اور" ہے منع نوشی سگریٹ" •
 کریں۔

 

 کے رکھنے کو کنڻینر کے پاؤنڈ 20 پاس میرے اور ہوں کرتا استعمال کا ہیڻرز اسپیس پروپین کے پاؤنڈ 20 میں اگر: سوال
 چاہیے؟ جاننا کیا اور مجھے تو، ہے نہیں نامہ اجازت کا FDNY لیے
 : جواب
  ہے۔ سکتا جا الیا ہی نہ اور سکتا، جا نہیں رکھا ہے، سکتا جا کیا نہیں استعمال میں عمارت کنڻینر کا پاؤنڈ 20 بھی کوئی سے وجہ بھی کسی •
 ہے۔ ضروری نکالنا باہر سے احاطے کے ریسڻورنٹ کو کنڻینروں کے پاؤنڈ 20 وقت، کے ہونے بند کاروبار •
• FDNY دیں درخواست پر اس ہے۔ نہیں اجازت کی رکھنے کنڻینرز پروپین کے پاؤنڈ 20 بھی کہیں باہر عالوه، کے سہولت کی اسڻوریج شده منظور سے : 

review.pdf-doc-examination-plan-for-application-1-https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/tm 
 

   
   

 سے ہیڻر پروپین پر، اختتام کے کاروبار •
 پاتھ فٹ اسے اور چاہئے ہونا نہیں منسلک

 چاہئے۔ جانا رکھا نہیں پر

 میں ڻرنک کے کار کو پروپین •
 لے نہیں بھی بالکل کر چھپا
 چاہئے۔ جانا

 حالت ہنگامی جو ہے ضروری کرنا منتقل پر مقام ایسے کسی کو پروپین •
 ہو۔ سکتا آ نظر بآسانی کو دہندگان جواب کے

 ڻرنک کا کار واال کھڑکیوں تو ہوں رہے آ نظر پر طور واضح کنڻینر اگر •
 ہے۔ ڻھیک

 سکتی جا نہیں کر لے کو پروپین کے زیاده سے پاؤنڈ 90 گاڑیاں ذاتی •
 ہیں۔

 

 ہوگا؟ کیا تو ہوں کرتا نہیں پاسداری کی ضابطوں میں اگر: سوال
 کا ہڻانے کو ہیڻروں اور کنڻینرز پروپین کو مالکان کے ریسڻورنٹ تو، کریں مشاہده کا حاالت کے تعمیل عدم انسپکڻرز کے فائر محمکہ اگر: جواب
  ہے۔ سکتا جا دیا حکم

  ہیں؟ سواالت دوسرے
 جاتا کیا فراہم ایندھن ذریعہ کے گیس قدرتی جنہیں ہیڻرز پورڻیبل یا ہیڻرز کے بجلی جیسے( اختیار دستیاب دیگر یا سواالت میں بارے کے تقاضوں کے کوڈ فائر
 کر مالحظہhelp.page-https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/support/restaurant کے؛ کر کال پر 311 جواب کا سواالت میں بارے کے) ہے

  ہے سکتا جا کیا حاصل کے کر میل ای پر FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov کو FDNY یا کے؛
 

 ممنوعہ ممنوعہ

http://www.nyc.gov/fdny
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/tm-1-application-for-plan-examination-doc-review.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-018.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-020.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-020.pdf
https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/support/restaurant-help.page
mailto:FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov

