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ਐਨਬ੍ਰਿਜ ਗਸੈ ਬ੍ਿਸਟ੍ਿੀਬ੍ਰਊਸ਼ਨ ਪ੍ਿੋਜੈਕਟ੍ ਜੀਰੋ ਦਆੁਰਾ ਅੱਗ ਅਤ ੇਕਾਰਰਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਿ ਨਾਲ 

ਸਰੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਨ ੰ  ਘਟ੍ਾਉਣ ਬ੍ ੱਚ ਰਿੈਂਪ੍ਟ੍ਨ ਫਾਇਰ ਅਤ ੇਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬ੍ਲਕ ਫਾਇਰ 

ਸੇਫਟ੍ੀ ਕਾਉਂਬ੍ਸਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਅੱਜ, ਐਨਬ੍ਬ੍ਰਜ ਗੈਸ ਬ੍ਿਸਟਰੀਬ੍ਬ੍ਊਸ਼ਨ (Enbridge Gas Distribution), ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪਬ੍ਬ੍ਲਕ ਫਾਇਰ 

ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਬ੍ਸਲ (Public Fire Safety Council) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਿਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਬ੍ਿਬ੍ਸਜ਼ (Brampton Fire and 

Emergency Services) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਬ੍ਕ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਬ੍ਿਆ ਬ੍ਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬ੍ਲਆਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਿ 

ਨਾਲ ਸਬੰ੍ਧਤ ਮੌਤਾਂ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ (Brampton Fire) ਨ ੰ  ਪਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ (Project Zero) ਰਾਹੀਂ 762 ਧ ੰ ਏ ਂਦ ੇਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਿ ਦ ੇਸੁਮੇਲ ਿਾਲੇ 

ਅਲਾਰਮ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ – ਪਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁਬ੍ਹੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਓਨਟੈਰੀਓ (Ontario) ਦੀਆਂ 30 

ਬ੍ਮਊਬ੍ਨਬ੍ਸਪਲਟੀਜ ਬ੍ਿੱਚ ਬ੍ਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  6,600 ਤੋਂ ਿੱਧ ਅਲਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਐਨਬ੍ਬ੍ਰਜ ਨੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਬ੍ਿੱਚ  

$200,000 ਦਾ ਬ੍ਨਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਅੱਗ ਦ ੇਬ੍ਿਭਾਗਾਂ ਨ ੰ  ਪਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦ ੇਬ੍ਹੱਸੇ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ 34,384 ਅਲਾਰਮ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਧ ੰ ਏ ਂਦ ੇਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਿ ਦ ੇਸੁਮੇਲ ਿਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਜਲਦੀ 
ਬ੍ਚਤਾਿਨੀ ਦੇਣ ਬ੍ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਿ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਬ੍ਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤ ੇਘਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਬ੍ਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ 

ਬ੍ਾਹਰ ਬ੍ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਿ ਇੱਕ ਜ਼ਬ੍ਹਰੀਲੀ, ਗੰਧ-ਰਬ੍ਹਤ ਗੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਬ੍ਕਸਮ ਦੇ ਆਮ ਬ੍ਲਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦ ੇਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾ ਜਲਣ ਕਰਕ ੇ

ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਬ੍ਕ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਿ ਨ ੰ  ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬ੍ਾਲਣ ਨ ੰ  ਜਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ 
ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਿ ਦ ੇਜ਼ਬ੍ਹਰੀਲੇਪਣ ਦ ੇਿਤਬ੍ਰਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਬ੍ਿਆ ਲਈ ਬ੍ਚਾਅ ਦ ੇਦ ਜੇ ਉਪਾਅ ਿਜੋਂ 
ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਿ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬ੍ਸਫਾਬ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਐਨਬ੍ਬ੍ਰਜ ਗੈਸ ਬ੍ਿਸਟਰੀਬ੍ਬ੍ਊਸ਼ਨ ਦ ੇਗਰਾਂਟ ਬ੍ਕਲਪੈਟਬ੍ਰਕ (Grant Kilpatrick) ਕਬ੍ਹੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਬ੍ਕ ਰੋਕਥਾਮ ਬ੍ਜ਼ੰਦਗੀਆਂ 
ਬ੍ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਧ ੰ ਏ ਂਦ ੇਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਿ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਿਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬ੍ਾਲਣ-

ਜਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦ ੇਮਹੱਤਿ ਬ੍ਾਰੇ ਸਾਿੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਰਬ੍ਹੰਦੇ ਹਾਂ।” 

 

 

 



ਓਨਟੈਰੀਓ ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪਬ੍ਬ੍ਲਕ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਬ੍ਸਲ ਦ ੇਮੁਿੀ, ਰੋਸ ਬ੍ਨਕੋਲਸ (Ross Nichols) ਕਬ੍ਹੰਦੇ 
ਹਨ, “ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਬ੍ਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਾਸੀ ਿੁਦ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪਬ੍ਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਿ ਦ ੇਜ਼ਬ੍ਹਰੀਲੇਪਣ ਤੋਂ ਬ੍ਚਾਉਣ।” ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਕਹਾ, “ਆਪਣ ੇਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਲ ‘ਤ ੇਅਤੇ ਸੌਣ ਿਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਿ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ – ਬ੍ਨਿਾਸੀ 
ਫਾਲਤ  ਦ ੇਹਾਦਬ੍ਸਆਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਬ੍ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਇੱਕ ਬ੍ਹੁਮੱੁਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਿ ਅਲਾਰਮਾਂ 
ਬ੍ਾਰੇ ਬ੍ਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬ੍ਿੱਚ ਅੱਗ ਦ ੇਬ੍ਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਬ੍ਲੰਿਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਬ੍ਕਹਾ, “ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ 

ਧ ੰ ਏ ਂਦ ੇਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਿ ਸਬੰ੍ਧੀ ਿੱਧ ਅਲਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਕ ਉਹ 

ਬ੍ਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬ੍ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਬ੍ਨਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਬ੍ਿਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਲਈ ਅਤੇ ਬ੍ਸਟੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਹੈ।” 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਿਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਬ੍ਿਬ੍ਸਜ਼ ਦ ੇਮੁਿੀ ਬ੍ਬ੍ਲ ਬ੍ਇੋਸ (Bill Boyes) ਕਬ੍ਹੰਦੇ ਹਨ “ਅਸੀਂ ਬ੍ਜ਼ੰਦਗੀ ਬ੍ਚਾਉਣ ਿਾਲੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੇ 
ਇਸ ਬ੍ਦਲ ਿੋਲਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਲਈ ਐਨਬ੍ਬ੍ਰਜ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪਬ੍ਬ੍ਲਕ ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਬ੍ਸਲ ਦ ੇਧੰਨਿਾਦੀ ਹਾਂ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਕਹਾ, 
“ਸਾਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ (ਅਮਲਾ) ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਲੋੜਿੰਦ ਘਰਾਂ ਬ੍ਿੱਚ ਿੰਿ ਸਕੇਗਾ ਬ੍ਕਉਂਬ੍ਕ ਉਹ ਸਾਿੇ ਭਾਈਚਾਬ੍ਰਆਂ ਬ੍ਿੱਚ ਪਹੰੁਚਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 
ਸਾਿੇ “ਹੌਟ ਜ਼ੋਨ” ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾਿਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤ ੇਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੁਝ ਉੱਚ-ਜੋਿਮ ਿਾਲੇ ਅਤੇ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।” 

ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬ੍ਲਕ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟ੍ੀ ਕਾਉਂਬ੍ਸਲ ਰਾਰੇ 

ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪਬ੍ਬ੍ਲਕ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਬ੍ਸਲ (ਕਾਉਂਬ੍ਸਲ) 1993 ਬ੍ਿੱਚ ਸਥਾਬ੍ਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਬ੍ਜਸਟਰਿ ਚੈਬ੍ਰਟੀ ਹੈ, ਬ੍ਜਸ 

ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ “ਇੱਕ ਅਬ੍ਜਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬ੍ਣਾਉਣਾ, ਬ੍ਜੱਥੇ ਬ੍ਕਸੇ ਨ ੰ  ਿੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਿੇ।” ਓਨਟੈਰੀਓ ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ (Ontario 

Fire Marshal) ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਬ੍ਿੱਚ, ਅਤੇ ਆੱਬ੍ਫਸ ਆਫ ਦ ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਿਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Office of the Fire Marshal 

and Emergency Management) ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਕਾਉਂਬ੍ਸਲ ਸਪੌਂਸਰਬ੍ਸ਼ਪਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਬ੍ਿਆ ਬ੍ਿੱਚ ਬ੍ਦਲਚਸਪੀ ਰੱਿਣ ਿਾਲੇ 

ਿੱਿ-ਿੱਿ ਸਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਬ੍ਸਲ ਨ ੰ  
Twitter @FMPFSC ‘ਤ ੇਫਾੱਲੋ ਕਰੋ। 

ਰਿੈਂਪ੍ਟ੍ਨ ਫਾਇਰ ਐਿਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਬ੍ ਬ੍ਸਜ ਰਾਰੇ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ, ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਿਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਬ੍ਿਬ੍ਸਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਨ ੰ  ਬ੍ੇਜੋੜ ਸੇਿਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1853 ਬ੍ਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਬ੍ਹਲੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਬ੍ਰਗੇਿ ਤਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ 

ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਿਭਾਗ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਿੀ ਿੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਸਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੇਿਾ ਬ੍ਦੱਤੀ ਹੈ। 
ਬ੍ਿਭਾਗ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬ੍ਿੱਚ, ਨਿੀਆਂ ਪਬ੍ਹਲਕਦਮੀਆਂ, ਬ੍ਸਿਲਾਈ, ਜੁਗਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ, ਜੋ ਬ੍ਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰੱਬ੍ਿਆ 

ਕਰਨ ਬ੍ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਿੱਚ ਆਗ  ਿਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਬ੍ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਐਨਬ੍ਰਿਜ ਗੈਸ ਬ੍ਿਸਟ੍ਿੀਬ੍ਰਊਸ਼ਨ ਰਾਰ ੇ 

ਐਨਬ੍ਬ੍ਰਜ ਗੈਸ ਬ੍ਿਸਟਰੀਬ੍ਬ੍ਊਸ਼ਨ ਇੰਕ. (Enbridge Gas Distribution Inc.) ਦਾ 170 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਬ੍ਤਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿੱਿੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬ੍ਿਸਟਰੀਬ੍ਬ੍ਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਐਨਬ੍ਬ੍ਰਜ ਇੰਕ. ਦ ੇਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਕ ਕੈਨੇਿਾ ਬ੍ਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ 
ਿੰਿ ਬ੍ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਬ੍ਪਛਲੇ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਬ੍ਟਕਾਊ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (Global 100 Most 



Sustainable Corporations) ਬ੍ਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬ੍ਦੱਤਾ ਬ੍ਗਆ ਹੈ। ਐਨਬ੍ਬ੍ਰਜ ਗੈਸ ਬ੍ਿਸਟਰੀਬ੍ਬ੍ਊਸ਼ਨ ਓਨਟੈਰੀਓ (Ontario) ਬ੍ਿੱਚ ਦ ੋ

ਬ੍ਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.enbridgegas.com ‘ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 

@EnbridgeGas 'ਤ ੇਸਾਨ ੰ  ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ।   
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਬ੍ਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ: 

ਕੈਥੀ ਐਸ਼ (Kathy Ash), ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪਬ੍ਬ੍ਲਕ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਬ੍ਸਲ 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 1-866-379-6668 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 105 

ਈਮੇਲ: kathy.ash@firesafetycouncil.com 

 
 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਬ੍ਿਲ (Natalie Stogdill), ਮੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ, ਬ੍ਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

ਟੈਲੀਫੋਨ: 905-874-3654 

ਈਮੇਲ: natalie.stogdill@brampton.ca 

 
 

ਅਬ੍ਕਲਹਾ ਿਰੈਸਕੀ (Akilah Dressekie) ਐਨਬ੍ਬ੍ਰਜ ਗੈਸ ਬ੍ਿਸਟਰੀਬ੍ਬ੍ਊਸ਼ਨ 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 1-855-884-5112 

ਈਮੇਲ: 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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=enbridgegasmedia@enbridge.com

