
 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 نیوز ریلیز

 

( کی وجہ سے ہونے carbon monoxide( کا مقصد آتشزنی اور کاربن مونوآکسائیڈ )Project Zeroپراجیکٹ زیرو )

 ہے والی اموات کو کم کرنا

 
(، فائر مارشلز Enbridge Gas Distributionیس ڈسٹری بیوشن )گزشتہ روز این برج گ – 2016جوالئی  26برامپٹن اونٹاریو، 

 Brampton( اور برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )Fire Marshal’s Public Fire Safety Councilپبلک سیفٹی کاؤنسل )

Fire and Emergency Servicesر آتشزنی اور کاربن ( کی طرف سے اعالن کیا گیا کہ وہ گھروں کی سالمتی کو بہتر بنانے او

 ( کی وجہ سے ہونے والی اموات کو صفر پر النے کے لیے مل کر کام کریں گے۔carbon monoxideمونوآکسائیڈ )

 carbonکاربن مونوآکسائیڈ )( کے ذریعے دھوئیں اور Project Zeroکو پراجیکٹ زیرو )( Brampton Fireبرامپٹن فائر )

monoxideلوگوں کو باخبر کرنے کی ایک مہم ہے جس کی  ہیں جو کہ االرم وصول ہوئے 552 ( دونوں سے متنبہ کرنے والے

( نے Enbridgeایسے االرم مہیا کیے جا رہے ہیں۔ اس سال این برج ) 3,330میونسپیلٹیز کے شہریوں کو  15طرف سے اونٹاریو کی 

 ۔فراہم کیے ہیں 100,000$سلسلے میں ( کے Project Zeroپراجیکٹ زیرو )

 کر دیا گیا ہے۔( کا آغاذ Project Zeroپراجیکٹ زیرو )کمیونیٹیز میں  78اونٹاریو کی ے اب تک س 2009

( والے رچمنڈ سٹریٹ Thorold Fire and Emergency Servicesگزشتہ اگست میں تھورولڈ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )

(Richmond Street ) میں کی ایک عمارت( کاربن مونوآکسائیڈcarbon monoxide ) االرم کے بجنے پر سے متنبہ کرنے والے

( پروگرام کے Project Zeroوہاں گئے تھے۔ یہ عملہ جو وہاں گیا تھا حسن اتفاق سے ان ہی لوگوں پر مشتمل تھا جوپراجیکٹ زیرو )

ے۔ اس شراکت ( سے متنبہ کرنے والے االرم لگانے آئے تھcarbon monoxideمیں اس گھر میں کاربن مونوآکسائیڈ ) 2014تحت 

( کی Fire Marshal’s Public Fire Safety Council( اور فائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی کاؤنسل )Enbridgeداری اور این برج )

( کا Thorold Fire and Emergency Servicesتھورولڈ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )طرف سے فراہم کردہ وسائل کی مدد سے 

 ۔دورفت کا بندوبست کر کے ایک ممکنہ المیہ صورت حال کا انسداد کرنے میں کامیاب رہاہوا کی آمعملہ گھر میں 

( سے متنبہ carbon monoxideدرست طریقے سے لگے ہونے اور کام کرنے کی صورت میں دھوئیں اور کاربن مونوآکسائیڈ )

( کا شکار ہونے والے گھر سے carbon monoxideآتشزنی یا کاربن مونوآکسائیڈ )لوگوں کو وقت متنبہ کر کے برکرنے والے االرم 

 فراہم کرتے ہیں۔آسانی بحفاظت انخالء میں 

عام طور پر استعمال ہونے والے بہت سے بوتی ہے۔ یہ  بو ( ایک زیریلی گیس ہے جو بےcarbon monoxideکاربن مونوآکسائیڈ )

( کے جمع ہونے کی روک carbon monoxideوآکسائیڈ )ایندھنوں کے نامکمل طور پر جلنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کاربن مون

طریقے سے دیکھ بھال کی جائے۔ کاربن مونوآکسائیڈ مناسب سامان کی سازووالے ہر قسم کے کا استعمال کرنے تھام کے لیے ایندھن 

(carbon monoxide( کے زہریلے اثرات سے بچنے کے لیے اس سے اگلی دفاعی الئن کاربن مونوآکسائیڈ )carbon monoxide )

 سے متنبہ کرنے والے االرم ہیں۔

( Enbridge( نے کہا "این برج )Mark Wilson( کے مارک ولسن )Enbridge Gas Distributionاین برج گیس ڈسٹری بیوشن )

مونوآکسائیڈ میں ہماری سب سے پہلی ترجیح سیفٹی ہے اور ہم نے اس چیز کو یقینی بنانے کا عزم کر رکھا ہے کہ اونٹاریو میں کاربن 

(carbon monoxide کی وجہ سے کوئی اموات نہ ہوں۔ ) صارفین کو دھوئیں اور کاربن مونوآکسائیڈ )شراکت داری یہcarbon 

monoxide والے سازوسامان کی  استعمال کرنے( دونوں سے متنبہ کرنے والے االرم نصب کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ایندھن

 کی اہمیت کے بارے میں بتانے میں معاون ثابت ہو گی۔" درست طریقے سے دیکھ بھال کرنے

 Executive( کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر )Fire Marshal’s Public Fire Safety Councilفائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی کاؤنسل )

Director( آرتھر پلن )Arthur Pullan نے کہا کہ )"( پراجیکٹ زیروProject Zero کے لیے )ڈسٹری بیوشن  این برج گیس

(Enbridge Gas Distribution) ( اور فائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی کاؤنسلFire Marshal’s Public Fire Safety Council )

سے زیادہ االرمز  24,000دوہرا کام کرنے والے کے درمیان  ہونے والی اس شراکت داری کے نتیجے میں اونٹاریو کی کمیونیٹیز میں 

( سے متنبہ کرنے carbon monoxideصحیح طرح سے کام کرنے والے دھوئیں اور کاربن مونوآکسائیڈ )ے ہیں۔ تقسیم کیے جا چک

والے االرمز زندگیاں بچانے کا سبب بنتے ہیں اور ہم اونٹاریو کے ان شہریوں کی سالمتی کو یقینی بنانے میں مدد دینے کی کوشش 

فخر محسوس کر رہے ہیں جو شاید اس کے بغیر اپنے گھروں میں جان کی کرنے کے لیے اس پروگرام کے ساتھ تعاون کرنے پر 

 حفاظت کرنے والے یہ آالت نہ لگوا سکتے۔"

 



جان بچانے والے ان االرمز کے فراخ ( کا کہنا ہے کہ "ہم Michael Clark( مائیکل کالرک )Fire Chiefبرامپٹ کے فائر چیف )

 Fire Marshal’s Public Fire Safetyفائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی کاؤنسل )اور  (Enbridgeدالنہ عطیے کے لیے این برج )

Council)  ہیں جو ممکنہ طور پر زیادہ خطرے میں بھی فراہم کیے کو  سایسے گروپچند لوگوں کے کے ممنون ہیں۔ ہم نے یہ االمز

 ہیں۔"

( مائیکل پالیشی Vice-Chairکے وائس چیئر ) (Fire Servicesفائر سروسز )اور ( Regional Councillorریجنل کاؤنسلر )

(Michael Palleschi( نے کہا " برامپٹن کے شہریوں کو دھوئیں اور کاربن مونوآکسائیڈ )carbon monoxide سے متنبہ کرنے )

ے کے کام آتے خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ زندگی بچانمیں بہت والے مزید االرمز مہیا کرنے کا موقع ملنے پر 

 ی ہے۔"ت( اور سٹی کی لیے ترجیحی حیثیت رکھBrampton Fireہیں اور ہمارے شہریوں کی سالمتی برامپٹن فائر )

 

 کے بارے میں( Fire Marshal’s Public Fire Safety) کاؤنسل یفٹیفائر مارشلز پبلک فائر س

ردہ ایک رجسٹر شدہ فالحی کمیں تشکیل  1993( Fire Marshal’s Public Fire Safetyفائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی کاؤنسل )

تنظیم ہے جس کا نصب العین ہے "ایک ایسی دنیا کی تشکیل جہاں کسی بھی شخص کو آگ کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے"۔ اونٹاریو 

 Office of the Fire Marshal and)کے فائر مارشل کی سربراہی میں اور آفس آف دی فائر مارشل اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ 

Emergency Managementنسل پبلک سیفٹی میں دلچسپی رکھنے والے مختلف گروپس اور ؤ( کے تعاون سے چلنے والی یہ کا

 افراد کی سرپرستی اور شراکت داری کے ذریعے آتشزنی سے بچاؤ اور لوگوں کو آگاہ کرنے کو فروغ دے رہی ہے۔

 

 کے بارے میں( Brampton Fire and Emergency Services) برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

 Brampton Fire andمیں برامپٹن کے پہلے فائر بریگیڈ سے لے کر اب تک برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ) 1853

Emergency Services سال سے زیادہ عرصے کے دوران فراہم کردہ سروسز پر فخر  150( اس سٹی اور اس کو شہریوں کو

کر رہا ہے۔ پورے شمالی امریکہ میں آتشزنی کی روک تھام اور آتشنی سے نمٹنے کے لحاظ سے مستقبل کی سوچ رکھنے محسوس 

تربیت یافتہ ماہرین کی مدد سے دو طرفہ شراکت داریوں کی ذریعے اعلٰی مشن اس کا والی سروس کے طور پر جانے جانے کے ساتھ 

مہیا کر کے کمیونٹی کی حفاظت کرنا ہے۔ مزید معلومات کے لیے  معیار کی انسدادی، تربیتی اور ہنگامی سروسز

www.brampton.ca  پر جائیں یا@BramptonFireES کو ٹوئٹر پر فالو کریں۔ 

 

 کے متعلق (Enbridge Gas Distribution) وشنیب یڈسٹر سیبرج گ نیا

سال سے زیادہ پر محیط ہے اور یہ کینیڈا  165( کی تاریخ Enbridge Gas Distribution)انکارپوریٹڈ  وشنیب یڈسٹر سیبرج گ نیا

( کے پاس ہے جو Enbridge Incمیں قدرتی گیس کی سب سے بڑی ڈسٹری بیوشن کمپنی ہے۔ اس کی ملکیت این برج انکارپوریٹڈ )

رانسپورٹیشن اور ڈسٹری بیوشن میں قائدانہ حیثیت رکھنے والی کینیڈا کی ایک کمپنی ہے۔ پچھلے سات سال سے این برج توانی کی ٹ

(Enbridgeکا شمار دنیا کی ) 100 ( سب سے زیادہ پائیدار کارپوریشنزGlobal 100 Most Sustainable Corporations میں ہو )

 سیبرج گ نیابڑی کمپنیوں میں شامل کیا گیا تھا۔  100سب سے زیادہ مالزمین کی حامل میں اس کو کینیڈا میں  2015رہا ہے۔ اور 

(، ریاست Quebec( اور اس کی ملحقہ کمپنیوں کی طرف سے اونٹاریو، کیوبیک )Enbridge Gas Distribution) وشنیب یڈسٹر

و ملین( سے زیادہ صارفین کو قدرتی گیس ( میں بیس الکھ )دNew Brunswick( اور نیو برنزوک )New York Stateنیویارک )

پر  Twitter @EnbridgeGasNewsپر جائیں یا ہمیں  www.enbridgegas.comمزید معلومات کے لیے  فراہم کی جا رہی ہے۔

 فالو کریں۔
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 کریں:مندرجہ ذیل سے رابطہ لیے براہ مہربانی مزید معلومات کے 

 (Fire Marshal’s Public Fire Safetyفائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی کاؤنسل )(،Kathy Ashکیتھی ایش )

 105ایکسٹنشن  1.866.379.6668ٹیلی فون نمبر: 

 kathy.ash@firesafetycouncil.com ای میل:

 

 (City of Brampton( سٹی آف برامپٹن )Media Coordinator(۔ میڈیا کوآرڈینیٹر )Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 905.874.3654ٹیلی فون نمبر: 

 natalie.stogdill@brampton.caای میل: 

 

 (Enbridge Gas Distributionٹری بیوشن )(، این برج گیس ڈسElizabeth McCarthyالزبتھ مکارتھی )

 1.855.884.5112ٹیلی فون نمبر: 

 enbridgegasmedia@enbridge.comای میل: 
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