
                                                          

 

 

 

જુલાઇ 13, 2018 

એનબ્રિજ ગસે ડિબ્રરિબ્યશુન આગ અન ેકાર્બન મોનોક્સાઇિ સરં્બં્રિત મતૃ્યનુ ેપ્રોજેક્ટ ઝીરો મારફત ે

ઘટાિવા િામ્પટન ફાયર અન ેફાયર માશબલની પબ્રબ્લક ફાયર સફે્ટી કાઉબ્રસસલન ેમદદ કર ેછે 

 

િામ્પટન, ઓસટેડરયો – આજે, એનબ્રિજ ગેસ ડિબ્રરિબ્યુશન, ફાયર માશબલની પબ્રબ્લક ફાયર સેફ્ટી કાઉબ્રસસલ અન ેિામ્પટન ફાયર એસિ 

ઇમરજસસી સર્વબસીસે ઘોષણા કરી કે તઓે ઘરેલંુ સુરક્ષા સુિારવા અને આગ અને કાર્બન મોનોક્સાઇિ સંર્ંબ્રિત મૃત્યુ ઘટાિીન ેશૂસય 

કરવા માટ ેભાગીદારી કરી રહ્યા છે. 

િામ્પટન ફાયરન ેપ્રોજેક્ટ ઝીરો મારફતે 762 જેટલા કોબ્રમ્ર્નેશન રમોક અને કાર્બન મોનોક્સાઇિ એલામ્સબ મળ્યા – એક જાહેર બ્રશક્ષણ 

ઝંુર્ેશ જે 30 જેટલી ઓસટેડરયો મ્યુબ્રનબ્રસપાબ્રલટીસમા ંરહવેાસીઓન ે6,600 થી વિારે એલામ્સબ પૂરા પાિી રહ્યું છે. આ વષે, એનબ્રિજે 

પ્રોજેક્ટ ઝીરોમાં $200,000 નુ ંરોકાણ કયુું. 2009 થી, પ્રોજેક્ટ ઝીરોના ભાગ રૂપ ે34,384 એલામ્સબ ઓસટેડરયોન ેપૂરા પાિવામાં 

આવ્યા છે. 

યોગ્ય રીતે ઇસરટૉલ અન ેજાળવણી કરવામાં આવ ેત્યાર,ે કોબ્રમ્ર્નેશન રમોક એસિ કાર્બન મોનોક્સાઇિ એલામ્સબ વહેલી ચેતવણી 

આપવામા ંમદદરૂપ થાય છે જે ઘરેલંુ આગ કે કાર્બન મોનોક્સાઇિ સામે ઉઘાિા પિવામાં સુરબ્રક્ષતપણ ેર્ચવા માટ ેજરૂરી ર્ને છે. 

કાર્બન મોનોક્સાઇિ એક ઝેરી, ગિંહીન વાયુ છે જે ઘણા ંપ્રકારના સામાસય ઇંિણોના અિૂરા ર્ળતણની આિપદેાશ છે. એ મહત્વનું છે 

કે કાર્બન મોનોક્સાઇિ ર્નતો અટકાવવા ઇંિણ-ર્ાળતા સાિનની જાળવણી યોગ્ય રીતે કરવામાં આવ.ે કાર્બન મોનોક્સાઇિ એલામ્સબની 

ભલામણ કાર્બન મોનોક્સાઇિ ઝેરના ભય સામ ેસંરક્ષણ મેળવવા ર્ીજી શે્રણીના ર્ચાવ તરીક ેકરવામાં આવે છે. 

“અમારી પાસ ેપુરાવો છે ક ેરોકથામ જીવન ર્ચાવ ેછે. આ જાણીને, અમ ેઅમારા ગ્રાહકોન ેકોબ્રમ્ર્નેશન રમોક એસિ કાર્બન મોનોક્સાઇિ 

એલામબ, તેમજ યોગ્ય જાળવણી કરવાનુ ંઇંિણ-ર્ાળતુ ંસાિન ઇસરટોલ કરવાના મહત્વ બ્રવશ ેબ્રશબ્રક્ષત કરવા કડટર્દ્િ છીએ,” એનબ્રિજ 

ગેસ ડિબ્રરિબ્યુશનના ગ્રાસટ ડકલપેડિકે કહ્યું. 

“એ અબ્રનવાયબ છે કે ઓસટેડરયોના નાગડરકો કાર્બન મોનોક્સાઇિના ઝેર સામ ેપોતાનુ ંઅને પોતાના કટુુંર્ીજનોનું સંરક્ષણ કર,ે” 

ઓસટેડરયોના ફાયર માશબલ અને ફાયર માશબલની પબ્રબ્લક ફાયર સેફ્ટી કાઉબ્રસસલના પ્રમખુ રોસ બ્રનકોલસ ેકહ્યુ.ં “પોતાના ઘરમાં દરેક રતર ે

અન ેસૂવાની જગ્યા નજીક કાર્બન મોનોક્સાઇિ એલામ્સબ ઇસરટોલ કરીને - રહવેાસીઓ બ્રર્નજરૂરી દુુઃખદ ઘટનાઓ ટાળવામા ંમદદ કરી 

શક ેછે. પ્રોજેક્ટ ઝીરો અણમોલ કાયબક્રમ છે જે ફાયર ડિપાટબમેસ્સને પોતાના સમુદાયમા ંરહેવાસીઓને કાર્બન મોનોક્સાઇિ એલામ્સબ 

બ્રવશ ેબ્રશબ્રક્ષત કરવામા ંમદદરૂપ થાય છે.” 

“આ મહાન કાયબક્રમના પડરણામરવરૂપે, આપણી પાસ ેિામ્પટન રહેવાસીઓન ેવિારે રમોક અને કાર્બન મોનોક્સાઇિ એલામ્સબ પૂરા 

પાિવાની તક છે,” િામ્પટનના મયેર બ્રલસિા જૅફરીએ કહ્યુ.ં “આપણ ેજાણીએ છીએ કે તઓે જીવન ર્ચાવે છે અન ેઆપણા ં

રહેવાસીઓની સુરક્ષા િામ્પટન ફાયર માટ ેઅન ેશહેર માટ ેએક અગ્રતાની ર્ાર્ત છે.” 

“અમ ેઆ જીવ-ર્ચાવતા એલામ્સબના ઉદાર દાન માટે એનબ્રિજ અન ેફાયર માશબલની પબ્રબ્લક ફાયર સેફ્ટી કાઉબ્રસસલના આભારી 

છીએ,” િામ્પટન ફાયર એસિ ઇમરજસસી સર્વબસીસના ચીફ બ્રર્લ ર્ોય્સે કહ્યું. “અમારા કમબચારીઓ સમુદાયો સિુી પહોંચે એટલે તેઓ 

આ એલામ્સબની જરૂડરયાત િરાવતા ઘરોન ેતે વહેંચી શકશે, અને અમ ેઆ એલામ્સબ મેળવનાર અસય લોકોની જેમ અમારા “હોટ ઝોન” 

પ્રોગ્રામ મારફત ેકટેલાક સંભબ્રવતપણે ર્હુ ઊંચુ ંજોખમ િરાવતા અન ેભદે્ય સમૂહો ઓળખી કાઢ્યા છે.” 

 

 

 



ફાયર માશબલની પબ્રબ્લક ફાયર સફે્ટી કાઉબ્રસસલ બ્રવશ ે

ફાયર માશબલની પબ્રબ્લક ફાયર સેફ્ટી કાઉબ્રસસલ (કાઉબ્રસસલ) 1993 મા ંરથાબ્રપત નોંિાયેલી ચેરીટી છે જેઓનું લક્ષ્ય “આગથી કોઇન ે

ઇજા ન થાય તવેી દુબ્રનયા” ર્નાવવામાં મદદરૂપ થવાનુ ંછે. પ્રમુખપદે ઓસટેડરયો ફાયર માશબલ, અન ેફાયર માશબલ અને ઇમરજસસી 

મેનજેમસેટની ઓડફસની સહાય મળેવીન,ે કાઉબ્રસસલ જાહેર સુરક્ષામા ંરસ િરાવતા બ્રવબ્રવિ સમૂહો અને લોકો સાથે પ્રાયોજક ર્નીને 

અન ેતેઓની ભાગીદારીમાં આગ રોકથામ અને જાહેર બ્રશક્ષણને પ્રોત્સાહન આપ ેછે. કાઉબ્રસસલન ેTwitter પર અનુસરો, 

@FMPFSC.  

િામ્પટન ફાયર એસિ ઇમરજસસી સવેાઓ બ્રવશ ે

િામ્પટન એક કપંાયમાન, વૈબ્રવધ્યસભર અને બ્રવકસી રહેલો સમુદાય છે, અને િામ્પટન ફાયર એસિ ઇમરજસસી સર્વબસીસ પોતાના 

સમુદાયન ેઅપવાદમય સવેા આપવાની લાંર્ી પરપંરા િરાવ ેછે. પોતાના મૂળનુ ંપગેર ં1853 મા ંિામ્પટનની પહેલી ફાયર બ્રિગેિ સુિી 

શોિતા, ડિપાટબમસેટ ેિામ્પટન શહરે અને રહવેાસીઓન ે150 ઉપરાતં વષોથી ગૌરવમય અને નવીનતમ સેવા આપી રહ્યું છે. 

ડિપાટબમેસટની ઓળખ અબ્રગ્નશમન સેવાઓમા ંઆગેવાન તરીક ેથાય છે, જે નવી પહેલો, તાલીમ, દાવપેચ અન ેટેકનોલોજી લાવીને 

જીવન અન ેબ્રમલકતનું સંરક્ષણ કરવામા ંમદદરૂપ થાય છે. 

એનબ્રિજ ગસે ડિબ્રરિબ્યશુન બ્રવશ ે

એનબ્રિજ ગેસ ડિબ્રરિબ્યુશન ઇસક.નો ઇબ્રતહાસ 170-વષબ જૂનો છે અન ેકેનેિાની સૌથી બ્રવશાળ કુદરતી ગેસ ડિબ્રરિબ્યુશન કપંની છે. જે 

એનબ્રિજ ઇસક.ની માબ્રલકીની છે, જે ઊજાબ પડરવહન અને વહેંચણીમાં કેનેિા બ્રરથત આગવેાન છે, અન ેગત નવ વષો માટે વૈબ્રવવક 100 

સૌથી બ્રરથર કોપોરેશસસમાંના એકનો દરજ્જો મેળવ્યો છે. એનબ્રિજ ગેસ ડિબ્રરિબ્યુશન ઓસટેડરયોમાં ર્ે બ્રમબ્રલયન ઉપરાંત ગ્રાહકોન ે

કુદરતી ગસે વહેંચ ેછે. વિ ુમાબ્રહતી માટે, વરે્સાઇટ www.enbridgegas.com જુઓ અથવા અમને Twitter પર અનુસરો, 

@EnbridgeGas. 
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વિ ુમાબ્રહતી માટ,ે કપૃા કરી સપંકબ કરો: 

કૅથી ઍશ (Kathy Ash), ફાયર માશબલની પબ્રબ્લક ફાયર સેફ્ટી કાઉબ્રસસલ 

ફોન: 1-866-379-6668 એક્ષ્ટસેશન 105 

ઇમેલ: kathy.ash@firesafetycouncil.com 

 

નાટાલી રટોગડિલ (Natalie Stogdill), મીડિયા કોર્િબનટેર, સીટી ઓફ િામ્પટન 

ફોન: 905-874-3654 

ઇમેલ: natalie.stogdill@brampton.ca 

 

અડકલાહ ડ્રેસેકી (Akilah Dressekie), એનબ્રિજ ગસે ડિબ્રરિબ્યુશન 

ફોન: 1-855-884-5112 

ઇમેલ: enbridgegasmedia@enbridge.com 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=kathy.ash@firesafetycouncil.com
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=natalie.stogdill@brampton.ca
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