
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਵੱਚ 
ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਣਾ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਬਣਾਓ



ਖੁੱਲ੍ੇ ਵਵੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਣਾ ਕਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ 
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰਹੀ ਵਕਉਂ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਹੀ ਮੈਨੰੂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਸਟਹੀ ਪਰਵਮਟ 
ਦਹੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਇਹ ਛੋਟਹੀ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 
ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਹੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਹੀ!

ਖੁੱਲ੍ੇ ਵਵੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਣਾ ਕਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ
ਖੁੱਲ੍ੇ ਵਵੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਣਾ। 
ਅੱਗ ਦਹੀਆਂ ਅਵਜਹਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਹਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਮਸਹੀਸਾਗਾ 
ਵਵੱਚ ਖੁੱਲ੍ੇ ਵਵੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਣਾ ਕਾਨੰੂਨਹੀ ਹ ੈ– ਕੁੱਝ ਵਹੀ ਬਾਲ੍ਣ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਯਕਹੀਨਹੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਮਸਹੀਸਾਗਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ੇ ਵਵੱਚ 
ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਣ ਦੇ ਉੱਪ-ਵਨਯਮ 140-18 ਦੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ 
ਵਨਯਮਾਂ ਦਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪਰਵਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ਹੀ ਦੇਣ ਦਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਹੀ।

ਕਹੀ ਮੈਨੰੂ ਗੈਸ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਹੋਣ ਵਾਵਲਆਂ ਉਪਕਰਣਾਂ 
ਲਈ ਪਰਵਮਟ ਦਹੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ, ਜ ੋਵਕ ਟੈਕਨਹੀਕਲ 
ਵਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਐਕਟ, 2000 ਦਹੀ ਪੂਰਤਹੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤਹੀ ਗੈਸ) ਦਹੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਲਈ ਓਨਟੈਰਹੀਓ ਫਾਇਰ ਕੋਡ, O. Reg 213/07 
ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਵੱਚ ਪਰਵਮਟ ਦਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਹੀ ਹੈ। ਵਸਨਹੀਕਾਂ ਨੰੂ 
ਅਸੈਂਬਲਹੀ, ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਨਰਮਾਤਾ ਦਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਦਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਹੀ ਚਾਹਹੀਦਹੀ ਹੈ।



ਮੈਨੰੂ ਪਰਵਮਟ ਦਹੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਹੁੰ ਦਹੀ ਹ?ੈ
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਸੁ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਵਕ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਜਗ੍ਾ ਵਵੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਣ੍ 
ਲਈ ਪਰਵਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ਹੀ ਕਦੋਂ ਵਦੱਤਹੀ ਜਾਵ।ੇ ਪਰਵਮਟ ਕਦੋਂ ਵਲਆ 
ਜਾਵ,ੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਮਦਦਗਾਰ ਸਝੁਾਅ ਇੰਝ ਵਦੱਤੇ ਹਨ।

ਪਰਵਮਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਣ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ 
ਲਈ ਥਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲਈ ਟੋਏ ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਹਾਊਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ੇ  
ਵਵੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਣ ਲਈ ਪਰਵਮਟ ਦਹੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗਹੀ।

ਪਰਵਮਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲਈ ਥਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲਈ ਟੋਏ ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਹਾਊਸ 
ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਲਈ ਪਰਵਮਟ ਦਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਮੈਂ ਪਰਵਮਟ ਵਕੰਝ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦਹੀ ਹਾਂ?
ਵਮਸਹੀਸਾਗਾ ਫਾਇਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦਫਤਰ ਨੰੂ 905-896-5908 
‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ fire.prevention@mississauga.ca 
‘ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਹੀ ਹਵਾ ਵਵੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਣ ਲਈ ਪਰਵਮਟ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਹੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਮਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ਹੀ ਦਹੀ ਫਹੀਸ 
ਹੁੰ ਦਹੀ ਹੈ।

ਅੱਗ ਲਈ ਪਰਵਮਟ:
ਪਰਵਮਟ ਵਮਲ ਜਾਣ ‘ਤ,ੇ ਇਸਦਹੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਨ ਅਤੇ ਵਛਪਣ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ (ਵਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ) 
ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ:

•  ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਹੀ ਹੈ
•  ਸਮੌਗ ਐਲਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
•  ਅੱਗ ਦਹੀ ਵਨਰੰਤਰ ਵਨਗਰਾਨਹੀ ਕਹੀਤਹੀ ਜਾਂਦਹੀ ਹੈ
•  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹ ੈ 

(ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਗਾਰਡਨ ਹੋਜ਼ ਜਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ)

•  ਅੱਗ ਵਕਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਪ੍ਰਾਪਰਟਹੀ ਲਾਈਨ, ਰੋਡਵੇਅ, ਓਵਰਹੈੱਡ 
ਤਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ਹੀਲ ਵਸਤੂਆਂ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਦਰੱਖਤ) ਤੋਂ 
50 ਮਹੀਟਰ (146 ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਹੁੰ ਦਹੀ ਹੈ

•  ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਹੀਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਲਣਸ਼ਹੀਲ ਤਵਹ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਘਾਹ) 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਹੀਟਰ ਦਹੀ ਦੂਰਹੀ 'ਤੇ ਸਵਥਤ ਹੁੰ ਦਹੀ ਹੈ

•  ਵਦਨ ਵਵੱਚ ਬਹੁਤਹੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਵਵਹੰਦਹੀ ਹ ੈ(24 ਵਕਮਹੀ/ਘੰਟਾ 
ਤ ਘੱਟ)

•  ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਮਹੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਵਵੱਚ ਹੁੰ ਦਹੀ ਹੈ
•  ਇਸਦਹੀ ਉਚਾਈ ਇੱਕ ਮਹੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਹੀ ਹੈ



ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਤਆਰ ਉਪਕਰਣ 
ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ
ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ, ਵਕਸੇ ਪਰਵਮਟ 
ਦੇ ਵਬਨ੍ਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਤਆਰ ਉਪਕਰਣ ਦਾ 
ਸੰਚਾਲਨ ਕਹੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟਹੀ ਅੱਗ 
ਬਾਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ:

•  ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਹੀ ਹੈ
• ਸਮੌਗ ਐਲਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
• ਅੱਗ ਦਹੀ ਕਰਹੀਬਹੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਵਨਗਰਾਨਹੀ ਕਹੀਤਹੀ ਜਾਂਦਹੀ ਹ ੈਅਤੇ 
ਵਫਰ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਹੀ ਤਰ੍ਾ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

• ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹ ੈ(ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਅੱਗ 
ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਗਾਰਡਨ ਹੋਜ਼)

• ਇਹ ਵਕਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਪ੍ਰਾਪਰਟਹੀ ਲਾਈਨ, ਰੋਡਵੇਅ, ਓਵਰਹੈੱਡ 
ਤਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ਹੀਲ ਵਸਤੂਆਂ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਦਰੱਖਤ) ਤੋਂ 
50 ਮਹੀਟਰ (146 ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਹੁੰ ਦਹੀ ਹੈ

ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਤਆਰ ਉਪਕਰਣ 
ਇੰਝ ਹੋਣੇ ਚਾਹਹੀਦੇ ਹਨ:
• ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਲਣਸ਼ਹੀਲ ਸਤਹ  

(ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪੱਥਰ, ਕੰਕਰਹੀਟ) 
'ਤੇ ਇਕਾਈ ਦਹੀ ਉਚਾਈ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਆਯਾਮ ਦਹੀ ਇਕਾਈ 
ਤ ਪਰ ੇਰੱਖਹੀ ਜਾਵੇ

ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ 
ਅੱਗ ਇੰਝ ਹੋਵੇ:
• ਇਸ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਹੀ, ਸਹੀਮਤ ਅੱਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ 
• ਵਗ੍ਰਲ, ਬਾਰਬਹੀਵਕਊ ਜਾਂ ਸਵਪੱਟ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ
ਵਰਤਹੀ ਜਾਵੇ

• ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਹੀ ਵਕਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ  
ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੋਵੇ

• ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਹੀ ਹ ੈ(24 ਵਕਮਹੀ/ 
ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ)

ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂਕਰਨ
ਫਾਇਰ ਵਵਭਾਗ ਤੁਹਾਡਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ:

• ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵੱਚ ਖੁੱਲ੍ੇ ਵਵੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਣ
ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ

• ਇਸਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨਹੀ ਵਜੋਂ ਦੇਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਆ 
ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ



ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ 
ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਜਾਂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਵਵੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਣ ਦੇ 
ਵਕਸੇ ਉੱਪ-ਵਨਯਮਾਂ ਦਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਉੱਪ-ਵਨਯਮ ਦ ੇਅਪਰਾਧ ਵਵੱਚ 
ਦੋਸ਼ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ $5,000 ਤੱਕ  
ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਟੈਰਹੀਓ 
ਫਾਇਰ ਕਡੋ ਦਹੀ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਹਵਾ ਵਵੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਣ੍ 
ਦ ੇਅਪਰਾਧ ਵਵੱਚ ਦੋਸ਼ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
$50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਸਵਾਲ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਵਮਸਹੀਸਾਗਾ ਫ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅੱਗ ਦਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਵਭਾਗ  
(Fire Prevention Division) 
905-896-5908
mississauga.ca
fire.prevention@mississauga.ca

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਬਣਾਓ


