
 

 

 

10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018  

  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੇ ਉੱਨਤ ਨਨਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਬ੍ਤੋਮ ਪ੍ਾਵਰਹਾਊਸ  
ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਖ ਨਵਕਨਸਤ ਕੀਤੀ 

ਸਨਿਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਵਿੱ ਚ ਯਰੂਪੋ੍ੀਅਨ ਆਗ ੂਨੇ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬ੍ਲੀ ਫਨੈਸਨਲਟੀ ਨਲਆਦਂੀ 
  
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਆਧੁਨਨਕ ਨਨਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਨਵਿੱ ਚ ਨਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 
ਨਲਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਨਨਰਮਾਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੇਂ ਨਨਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗਤੀ ਨਵਕਨਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 

ਅਿੱਜ ਹੀ, ਮੇਅਰ ਨਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਟੀਵਨ ਡੇਲ ਡੁਕਾ (Steven Del Duca), ਨਮਨਨਸਟਰ ਆਫ ਇਕੋਨੋਨਮਕ 
ਡੈਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਐਡਂ ਗਰੋਿ (Minister of Economic Development and Growth) ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ, ਹਲਕੇ ਰੇਲ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਲ.ਆਰ.ਵੀ.) 
(LRVs) ਅਤੇ ਸਬੰ੍ਨਧਤ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਅਲਸਟੋਮ (Alstom) ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬ੍ਲੀ ਫੈਨਸਨਲਟੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।  
  

ਮਈ 2017 ਨਵਿੱ ਚ, ਸੂਬ੍ੇ ਨੇ ਵਾਧੂ 44 ਵਾਹਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵਕਲਪ੍ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਐਡਂ ਹੈਨਮਲਟਨ ਏਰੀਆ (Greater Toronto and 

Hamilton Area) (ਜੀ.ਟੀ.ਐਚ.ਏ.) (GTHA) ਨਵਿੱ ਚ ਹਲਕੇ ਰੇਲ ਟਰਾਂਨ਼ਿਟ (ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ.) (LRT) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਲਸਟੋਮ ਨੰੂ 61 ਵਾਹਨ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ $528 ਨਮਲੀਅਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਨਵੀਂ ਫੈਨਸਨਲਟੀ ਨਵਖੇ 100 ਅਤੇ 120 ਪੂ੍ਰਨ-
ਕਾਲੀ (ਫੁਲ-ਟਾਈਮ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਨੰੂ ਉੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿੱ ਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ੀਲ (Peel) ਅਤੇ ਜੀ.ਟੀ.ਐਚ.ਏ. (GTHA) ਨਵਿੱ ਚ ਵੀ 400 ਅਤੇ 500 ਨਵਚਕਾਰ ਹੋਰ ਉਤਪ੍ਾਦ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
(ਸਨਪ੍ਨਔਫ ਜੌਬ੍ਸ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਨਸਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਲਸਟੋਮ ਨੰੂ ਪ੍ਨਹਲੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬ੍ਰ 2017 ਨਵਿੱ ਚ ਨਮਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਮਊਨਨਨਸਪ੍ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਾਈਪ੍ਲਾਈਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਲਾਈਟਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਮਾਨ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਆਰਨਿਕ ਉਤਪ੍ਾਦਨ, ਉੱਨਤ ਨਨਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਲੋਂ ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਉੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਅਰਿਚਾਰੇ, ਪ੍ੜ੍ਹੇ-
ਨਲਖੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਮ਼ਿਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਨਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਉੱਨਤ ਨਨਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ, 
ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਪ੍ਾਵਰਹਾਊਸ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਿੱਕ ਨਤਹਾਈ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਨੰੂ ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਨਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਦੇ 
ਨਹਸਾਬ੍ ਨਾਲ ਸ਼ਨਹਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। 
 

ਸਨਿਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਅਲਸਟੋਮ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਉਪ੍ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਅਲਸਟੋਮ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਫਰਾਂਸ ਨਵਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 60 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਿੱ ਚ 32,800 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ।  
 
  

ਮਹਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਤਿੱ ਿ:  

  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਉੱਨਤ ਨਨਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਹੇਠਾਂ ਨਦਿੱ ਤੀਆਂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ:  



 

 

 ਆਟੋਮੋਨਟਵ, ਪ੍ਲਾਸਨਟਕ, ਫੈਬ੍ਰੀਕੇਟਡ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬ੍-ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 900 ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ 
 35,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕਰਮਚਾਰੀ  
 ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪ੍ੀ. (GDP) ਨਵਿੱ ਚ $4 ਨਬ੍ਲੀਅਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਨਤ ਯੋਗਦਾਨ   

  
 

ਹਵਾਲੇ:  

  

“ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵਸ਼ਵਨਵਆਪ੍ੀ ਆਗੂ (ਲੀਡਰ) ਬ੍ਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਿੱਿੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਨਹਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਪੇ੍ਸ਼ਾਵਰ 
ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵਿੱ ਚ ਅਲਸਟੋਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵਿੱ ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ 
ਮੌਕਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।”   

-  ਮੇਅਰ ਨਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey)  

 
  

“ਅਲਸਟੋਮ ਨਜਹੀਆਂ ਨਵਸ਼ਵਨਵਆਪ੍ੀ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਨਨਵੇਸ਼ ਉੱਨਤ ਨਨਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਨਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਨਵਸ਼ਵਨਵਆਪ੍ੀ ਨਖਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਨਹਰ ਦੀ ਸਾਖ 
ਨਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਤਨਖਾਹੀ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨਵਿੱ ਚ ਭਨਵਿੱ ਖੀ ਨਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵੀ 
ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।”    

-  ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਨ (Jeff Bowman), ਮੁਖੀ, ਇਕੋਨੋਨਮਕ ਡੈਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ  
 

  

“ਉੱਨਤ ਨਨਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਕਰਨਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨਵਿੱ ਚ 
ਇਹ ਫੈਨਸਨਲਟੀ ਨਲਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਮਲੇਜੁਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਅਲਸਟੋਮ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਾਵਾਰਾਨਾ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪ੍ਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ। ਅਲਸਟੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਵਿੱ ਚ ਨਸਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨਵਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਸਨੰੂ 
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਨਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।” 

 -  ਬ੍ੌਬ੍ ਡਾਰਨਲੰਗ (Bob Darling), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਕੋਨੋਨਮਕ ਡੈਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ  

 
-30- 

 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਨਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਨਵਿੱ ਖ ਲਈ ਨਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਨਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵਨਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵਿੱ ਚ ਸਨਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਨਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਰਨਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਜਹਾ ਜੁਨੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਨਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਨਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਨਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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