
                                                          
 
 
 
 
 
ਨਿਊਜ਼ ਨਿਲੀਜ਼  

 

ਪ੍ਰਜੋਕੈਟ ਜ਼ੀਿ ੋਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਅੱਗ ਅਤ ੇਕਾਿਬਿ ਮਿੋੋਆਕਸਾਈਡ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੌਾਂ ਿ ੰ  ਘਟਾਉਣਾ ਹ ੈ

 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ, ਓਿਟਿੈੀਓ, 26 ਜਲੁਾਈ 2016 – ਕੱਲਹ, ਐਿਨਬਰਜ ਗੈਸ ਨਡਸਟਰੀਨਬਊਸ਼ਿ (Enbridge Gas Distribution), ਫਾਇਿ ਮਾਿਸ਼ਲ ਦੀ 
ਪ੍ਬਨਲਕ ਫਾਇਿ ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਸਲ (Public Fire Safety Council), ਅਤੇ ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ ਫਾਇਿ ਐਡਂ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸਿਨਿਨਸਜ਼ (Brampton 

Fire and Emergency Services) ਿੇ ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ ਨਕ ਉਹ ਘਿ ਦੀ ਸੁਿੱਨਿਆ ਨਿੱਚ ਸੁਧਾਿ ਨਲਆਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਕਾਿਬਿ 
ਮੋਿੋਆਕਸਾਈਡ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਿ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਿਿ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਿ ਿਹੇ ਹਿ।  

ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ ਫਾਇਿ ਿ ੰ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ੀਿੋ ਿਾਹੀਂ 552 ਕਾਂਬੀਿੇਸ਼ਿ ਸਮੋਕ (ਧ ੰਆਂ) ਅਤੇ ਕਾਿਬਿ ਮੋਿੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਿਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ – ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 
ਜ਼ੀਿੋ ਜਿਤਾ ਿ ੰ  ਨਸੱਨਿਆ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁਨਹੰਮ ਹੈ ਜੋ ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੀਆਂ 15 ਨਮਊਨਿਸਪ੍ਲਟੀਆਂ ਨਿੱਚ ਨਿਿਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  ਕੁੱ ਲ 3,330 ਅਲਾਿਮ 
ਦੇ ਿਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਐਿਨਬਰਜ ਿੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ੀਿੋ ਨਿੱਚ $100,000 ਦਾ ਨਿਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ।  

2009 ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ੀਿੋ ਿ ੰ  ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੇ 78 ਭਾਈਚਾਨਿਆਂ ਨਿੱਚ ਸ਼ੁਿ  ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ।  

ਨਪ੍ਛਲੇ ਅਗਸਤ, ਥੋਿੋਲਡ ਫਾਇਿ ਐਡਂ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸਿਨਿਨਸਜ਼ (Thorold Fire & Emergency Services) ਿੇ ਨਿਚਮੰਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਇੱਕ 
ਪ੍ਤੇ 'ਤੇ ਕਾਿਬਿ ਮੋਿੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਿਮ ਚਾਲ  ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਪੋ੍ਿਟ ਨਮਲਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਕਨਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੰਜੋਗ ਿੱਸ, ਪ੍ਰਤੀਨਕਨਿਆ ਕਿਿ 
ਿਾਲੇ ਫਾਇਿ ਕਿਮਚਾਿੀ ਉਹੀ ਕਿਮਚਾਿੀ ਸਿ ਜੋ ਅਕਤ ਬਿ 2014 ਨਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ੀਿੋ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਿਜੋਂ ਕਾਿਬਿ ਮੋਿੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਿਮ 
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਤੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸਿ। ਇਸ ਭਾਈਿਾਲੀ - ਅਤੇ ਐਿਨਬਰਜ ਅਤੇ ਫਾਇਿ ਮਾਿਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਬਨਲਕ ਫਾਇਿ ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੁਆਿਾ 
ਸਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਸੀਨਲਆਂ - ਿਾਹੀਂ ਥੋਿੋਲਡ ਫਾਇਿ ਐਡਂ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸਿਨਿਨਸਜ਼ ਘਿ ਿ ੰ  ਹਿਾਦਾਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ 
ਦੁਿਦਾਈ ਸਨਥਤੀ ਿ ੰ  ਟਾਲਣ ਨਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ।  

ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹੀ ਤਿਹਾਂ ਿਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਬੀਿੇਸ਼ਿ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਾਿਬਿ ਮੋਿੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਿਮ 
ਜਲਦੀ ਨਚਤਾਿਿੀ ਦੇਣ ਨਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਦੇ ਹਿ, ਜੋ ਘਿ ਨਿੱਚ ਅੱਗ ਜਾਂ ਕਾਿਬਿ ਮੋਿੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਸੰਪ੍ਿਕ ਨਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਬਾਹਿ 
ਨਿਿੱਕਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

ਕਾਿਬਿ ਮੋਿੋਆਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਜ਼ਨਹਿੀਲੀ, ਗੰਧ-ਿਨਹਤ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਨਕਸਮ ਦੇ ਆਮ ਬਲਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਦਾਿਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ ਿੀ ਤਿਹਾਂ ਿਾ ਜਲਣ 
ਕਿਕੇ ਪੈ੍ਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿ ਿੀ ਹੈ ਨਕ ਕਾਿਬਿ ਮੋਿੋਆਕਸਾਈਡ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿੋਕਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਿ ੰ  ਜਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਿੇ ਉਪ੍ਕਿਣਾਂ ਦੀ 
ਸਹੀ ਤਿਹਾਂ ਿਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਕਾਿਬਿ ਮੋਿੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਨਹਿੀਲੇਪ੍ਣ ਦੇ ਿਤਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਿੱਨਿਆ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦੀ ਦ ਜੀ 
ਲਾਈਿ ਿਜੋਂ ਕਾਿਬਿ ਮੋਿੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਿਮਾਂ ਦੀ ਨਸਫਾਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

“ਐਿਨਬਰਜ ਨਿਿੇ ਸੁਿੱਨਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਤਿਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਨਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਿ ਲਈ ਿਚਿਬੱਧ ਹਾਂ ਨਕ ਓਿਟੈਿੀਓ 
ਨਿੱਚ ਕਾਿਬਿ ਮੋਿੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਸੰਪ੍ਿਕ ਨਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਿਿ ਕੋਈ ਮੌਤ ਿਾ ਹੋਿੇ,” ਐਿਨਬਰਜ ਗੈਸ ਨਡਸਨਟਰਨਬਊਸ਼ਿ (Enbridge Gas 

Distribution) ਦੇ ਮਾਿਕ ਨਿਲਸਿ (Mark Wilson) ਿੇ ਨਕਹਾ। ਉਹਿਾਂ ਿੇ ਅੱਗੇ ਨਕਹਾ, “ਇਹ ਭਾਈਿਾਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਿ ੰ  ਕਾਂਬੀਿੇਸ਼ਿ ਸਮੋਕ ਅਤੇ 
ਕਾਿਬਿ ਮੋਿੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਿਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਬਾਲਣ-ਜਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਉਪ੍ਕਿਣ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਿਿ ਦੇ ਮਹੱਤਿ ਬਾਿੇ 
ਦੱਸਣ ਨਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿੇਗੀ।”   

“ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ੀਿੋ ਲਈ ਐਿਨਬਰਜ ਗੈਸ ਨਡਸਨਟਰਨਬਊਸ਼ਿ ਅਤੇ ਫਾਇਿ ਮਾਿਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਬਨਲਕ ਫਾਇਿ ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਿਚਕਾਿ ਜਾਿੀ 
ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੇ ਭਾਈਚਾਨਿਆਂ ਨਿੱਚ 24,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਾਂਬੀਿੇਸ਼ਿ ਅਲਾਿਮ ਿੰਡੇ ਗਏ ਹਿ,” ਫਾਇਿ ਮਾਿਸ਼ਲ ਦੀ 
ਪ੍ਬਨਲਕ ਫਾਇਿ ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਨਕਊਨਟਿ ਡਾਇਿੈਕਟਿ ਆਿਥਿ ਪੁ੍ਲਿ (Arthur Pullan) ਿੇ ਨਕਹਾ। ਉਹਿਾਂ ਿੇ ਅੱਗੇ ਨਕਹਾ, 
“ਚਾਲ  ਸਨਥਤੀ ਨਿੱਚ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਾਿਬਿ ਮੋਿੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਿਮ ਨਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੇ ਉਹਿਾਂ ਨਿਿਾਸੀਆਂ ਦੀ 

 

 

 



ਸੁਿੱਨਿਆ ਿ ੰ  ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਨਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦਾ ਸਮਿਥਿ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਸਾਿ ੰ  ਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਨਕਸੇ ਹੋਿ ਤਿਹਾਂ ਆਪ੍ਣੇ 
ਘਿਾਂ ਨਿੱਚ ਇਹਿਾਂ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਿਾਲੇ ਨਡਿਾਈਸਾਂ ਿ ੰ  ਿਾ ਲਗਾ ਸਕੇ ਹੋਣ।” 
 
“ਅਸੀਂ ਨਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਿਾਲੇ ਅਲਾਿਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਦਲ ਿੋਲਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਦਾਿ ਲਈ ਐਿਨਬਰਜ ਅਤੇ ਫਾਇਿ ਮਾਿਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਬਨਲਕ ਫਾਇਿ 
ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਧੰਿਿਾਦੀ ਹਾਂ,” ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ ਫਾਇਿ ਦੇ ਚੀਫ ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਿਕ (Michael Clark) ਿੇ ਨਕਹਾ। ਉਹਿਾਂ ਿੇ ਅੱਗੇ ਨਕਹਾ, “ਅਸੀਂ 
ਇਹਿਾਂ ਅਲਾਿਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਿਤਾਿਾਂ ਦੇ ਤੌਿ 'ਤ ੇਸੰਭਾਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਿਮ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਿ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।” 

“ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ ਦੇ ਨਿਿਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  ਹੋਿ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਾਿਬਿ ਮੋਿੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਿਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਮਲਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿੁਸ਼ 
ਹਾਂ,” ਿੀਜਿਲ ਕਾਉਂਸਲਿ ਅਤੇ ਫਾਇਿ ਸਿਨਿਨਸਜ਼ ਦੇ ਿਾਈਸ-ਚੇਅਿ, ਮਾਈਕਲ ਪ੍ਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi) ਕਨਹੰਦੇ ਹਿ। “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ 
ਹਾਂ ਨਕ ਇਹ ਨਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ ਫਾਇਿ ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਲਈ ਆਪ੍ਣ ੇਨਿਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਿੱਨਿਆ ਇੱਕ ਤਿਜੀਹ ਹੈ।” 

ਫਾਇਿ ਮਾਿਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਬਨਲਕ ਫਾਇਿ ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਬਾਿੇ 
ਫਾਇਿ ਮਾਿਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਬਨਲਕ ਫਾਇਿ ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਸਲ (ਕਾਉਂਸਲ) 1993 ਨਿੱਚ ਸਥਾਨਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਿਨਜਸਟਿਡ ਚੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਨਜਸ 
ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ “ਇੱਕ ਅਨਜਹੀ ਦੁਿੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਨਜੱਥੇ ਨਕਸੇ ਿ ੰ  ਿੀ ਅੱਗ ਕਾਿਿ ਿੁਕਸਾਿ ਿਾ ਹੋਏ।” ਓਿਟੈਿੀਓ ਫਾਇਿ ਮਾਿਸ਼ਲ ਦੀ ਅਗਿਾਈ 
ਨਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਾਇਿ ਮਾਿਸ਼ਲ ਦੇ ਆੱਨਫਸ ਅਤੇ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮੈਿੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮਿਥਿ ਿਾਲ, ਕਾਉਂਸਲ ਸਪ੍ੌਂਸਿਨਸ਼ਪ੍ਾਂ ਅਤੇ ਜਿਤਕ ਸੁਿੱਨਿਆ ਨਿੱਚ 
ਨਦਲਚਸਪ੍ੀ ਿੱਿਣ ਿਾਲੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਸਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਿਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ ਿਾਹੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਿਤਕ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿ ੰ  ਅੱਗੇ 
ਿਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ ਫਾਇਿ ਐਡਂ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸਿਨਿਨਸਜ਼ ਬਾਿ ੇ

1853 ਨਿੱਚ ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ ਦੀ ਪ੍ਨਹਲੀ ਫਾਇਿ ਨਬਰਗੇਡ ਤਕ ਆਪ੍ਣੀ ਸ਼ੁਿ ਆਤ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ ਿ ੰ  ਕਾਇਮ ਿੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ ਫਾਇਿ ਐਡਂ ਐਮਿਜੈਂਸੀ 
ਸਿਨਿਨਸਜ਼ ਿੇ 150 ਤੋਂ ਿੀ ਿੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸਟੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ ਦੇ ਨਿਿਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  ਮਾਣ ਕਿਿ ਯੋਗ ਅਤੇ ਿਿੀਿਤਾਕਾਿੀ ਸੇਿਾ ਨਦੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ ਿੇ 
ਉੱਤਿੀ ਅਮਿੀਕਾ ਨਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਿੱਚ ਅਗਾਂਹਿਧ -ਸੋਚ ਿਾਲੇ ਆਗ  ਿਜੋਂ ਪ੍ਛਾਣ ਦੇ ਿਾਲ, ਇਸਦਾ ਨਮਸ਼ਿ 
ਸਿਗਿਮ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਿਾਹੀਂ ਨਸਿਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਪੇ੍ਸ਼ੇਿਿਾਂ ਿਾਲ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੀ ਿੱਨਿਆ ਕਿਿੀ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਕਸਮ ਿਾਲੀਆਂ ਿੋਕਥਾਮ, ਨਿਨਦਅਕ 
ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿਾ ਹੈ। ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤ ੇ
@BramptonFireES ਿ ੰ  ਫਾੱਲੋ ਕਿੋ। 
 
ਐਿਨਬਰਜ ਗੈਸ ਨਡਸਟਰੀਨਬਊਸ਼ਿ ਬਾਿੇ  
ਐਿਨਬਰਜ ਗੈਸ ਨਡਸਟਰੀਨਬਊਸ਼ਿ ਇੰਕ. ਦਾ 165 ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਨਤਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਿੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਕੁਦਿਤੀ ਗੈਸ 
ਨਡਸਟਰੀਨਬਊਸ਼ਿ ਕੰਪ੍ਿੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਐਿਨਬਰਜ ਇੰਕ. ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਕੈਿੇਡਾ ਨਿੱਚ ਊਿਜਾ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਿੰਡ ਨਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਅੱਗੇ ਹੈ। ਐਿਨਬਰਜ ਿ ੰ  ਨਪ੍ਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਿੀਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਟਕਾਊ ਕਾਿਪੋ੍ਿੇਸ਼ਿਾਂ (Global 100 Most Sustainable 

Corporations) ਨਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਜਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 2015 ਨਿੱਚ ਇਸ ਿ ੰ  ਕੈਿੇਡਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਨਤਆਂ ਨਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਜੋਂ 
ਿੀ ਪ੍ਛਾਨਣਆ ਨਗਆ ਸੀ। ਐਿਨਬਰਜ ਗੈਸ ਨਡਸਟਰੀਨਬਊਸ਼ਿ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪ੍ਿੀਆਂ ਓਿਟੈਿੀਓ, ਨਕਊਬੈਕ, ਨਿਊ ਯੋਿਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ 
ਨਿਊ ਬਿੰੁਸਨਿਕ ਨਿੱਚ ਦੋ ਨਮਲੀਅਿ ਤੋਂ ਿੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਿ ੰ  ਕੁਦਿਤੀ ਗੈਸ ਪ੍ਹੰੁਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਿ। ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, 
www.enbridgegas.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter @EnbridgeGasNews 'ਤੇ ਸਾਿ ੰ  ਫਾੱਲੋ ਕਿੋ।  

-30- 
 
ਿਧੇਿ ੇਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਨਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕ ੇਸੰਪ੍ਿਕ ਕਿ:ੋ 

ਕੈਥੀ ਐਸ਼ (Kathy Ash), ਫਾਇਿ ਮਾਿਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਬਨਲਕ ਫਾਇਿ ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 

ਟੈਲੀਫੋਿ: 1.866.379.6668 ਐਕਸਟੈਿਸ਼ਿ 105 

ਈ-ਮੇਲ: kathy.ash@firesafetycouncil.com 

 
ਿੈਟਲੀ ਸਟੋਗਨਡਲ (Natalie Stogdill), ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਿਡੀਿੇਟਿ, ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ 

ਟੈਲੀਫੋਿ: 905.874.3654 

ਈ-ਮੇਲ: natalie.stogdill@brampton.ca 

 
ਐਨਲਜ਼ਾਬੇਥ ਮੈਕਾਿਥੀ (Elizabeth McCarthy), ਐਿਨਬਰਜ ਗੈਸ ਨਡਸਟਰੀਨਬਊਸ਼ਿ 

ਟੈਲੀਫੋਿ: 1.855.884.5112  

http://www.brampton.ca/
https://twitter.com/BramptonFireES
http://www.enbridgegas.com/
mailto:kathy.ash@firesafetycouncil.com
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca


ਈ-ਮੇਲ: enbridgegasmedia@enbridge.com 
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