ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਓ

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ
ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਹਣਾ

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਹਣਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਟੀ ਪਰਮਿਟ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਇਹ ਛੋਟੀ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ!
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਹਣਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਹਣਾ।
ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ
ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਹਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ – ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਾਲ੍ਹਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ
ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਹਣ ਦੇ ਉੱਪ-ਨਿਯਮ 140-18 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਗੈਸ ਤੋਂ ਸੰ ਚਾਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਕਰਣਾਂ
ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ
ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਓਨਟੈਰੀਓ ਫਾਇਰ ਕੋਡ, O. Reg 213/07
ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ
ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੰ ੂ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਹਣ
ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਿਟ ਕਦੋਂ ਲਿਆ
ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ ਇੰ ਝ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਰਮਿਟ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਹਣ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ
ਲਈ ਥਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲਈ ਟੋਏ ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰਮਿਟ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ 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 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਪਰਮਿਟ ਕਿੰ ਝ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਫਾਇਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 905-896-5908
‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ fire.prevention@mississauga.ca
‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਰਮਿਟ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗ ਲਈ ਪਰਮਿਟ:

ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਛਿਪਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ (ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ)
ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ:
• ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
• ਸਮੌਗ ਐਲਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
• ਅੱਗ ਦੀ ਨਿਰੰ ਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ
(ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਰਡਨ ਹੋਜ਼ ਜਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰ ਤਰ)
• ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਰੋਡਵੇਅ, ਓਵਰਹੈੱਡ
ਤਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰੱਖਤ) ਤੋਂ
50 ਮੀਟਰ (146 ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
• ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਹਿ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਾਹ)
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰ ਜ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
• ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰ ਦੀ ਹੈ (24 ਕਿਮੀ/ਘੰ ਟਾ
ਤ ਘੱਟ)
• ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
• ਇਸਦੀ ਉਚਾਈ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਉਪਕਰਣ
ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ

ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ
ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਉਪਕਰਣ ਦਾ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਅੱਗ
ਬਾਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ:
• ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
• ਸਮੌਗ ਐਲਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
• ਅੱਗ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗ
ਬੁਝਾਊ ਯੰ ਤਰ ਜਾਂ ਗਾਰਡਨ ਹੋਜ਼)
• ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਰੋਡਵੇਅ, ਓਵਰਹੈੱਡ
ਤਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰੱਖਤ) ਤੋਂ
50 ਮੀਟਰ (146 ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਉਪਕਰਣ
ਇੰ ਝ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
• ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਤਹ
(ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਥਰ, ਕੰ ਕਰੀਟ)
'ਤੇ ਇਕਾਈ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਆਯਾਮ ਦੀ ਇਕਾਈ
ਤ ਪਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ

ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ
ਅੱਗ ਇੰ ਝ ਹੋਵੇ:

• ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਸੀਮਤ ਅੱਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ
• ਗ੍ਰਿਲ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਜਾਂ ਸਪਿੱਟ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ
ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ
• ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ
ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੋਵੇ
• ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (24 ਕਿਮੀ/
ਘੰ ਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ)

ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ

ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:
• ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਹਣ
ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ
• ਇਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਓ

ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ੍ਹਣ ਦੇ
ਕਿਸੇ ਉੱਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪ-ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $5,000 ਤੱਕ
ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਟੈਰੀਓ
ਫਾਇਰ ਕੋਡ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਣ
੍ਹ
ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
$50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਵਾਲ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਫ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਭਾਗ
(Fire Prevention Division)
905-896-5908
mississauga.ca
fire.prevention@mississauga.ca

