
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

  

ਅਲੈਕਟਰਾ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ 400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਾਲਾ ਨ ਾਂ 
 LEED ਪਰਮਾਰਿਤ ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ ਿੈਂਟਰ ਖ੍ਹਲੇੋਗੀ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਜੂਨ, 2021) – ਰਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ (Committee of Council) ਦੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰ ਿੱਚ, 

ਅਲੈਕਟਰਾ (Alectra) ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ 200 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਿਾਊਥ (200 Kennedy Road South) ਰ ਖੇ੍ ਿਰਥਤ ਰਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਨ ੇਂ ਿਰਥਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ 

ਿੈਂਟਰ ਦੀ ਉਿਾਰੀ  ਾਿਤੇ ਆਪਿੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।  

ਨ ੀਂ ਥਾਂ ਦ ੇਇਿੱਕ ਰਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਰਰਟੇਲ ਿੈਕਟਰ ਰ ਿੱ ਚ 78 ਅਤੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਫੂਡ ਿੇ ਾ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ 55 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਹਨ। ਇਿ ਖੇ੍ਤਰ ਰ ਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 
ਿਾਈਟ ਤ ੇਢਾਈ ਗੁਿਾ  ਿੱ ਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤ ੇ- 400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਲੈਕਟਰਾ, ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ ਿੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਰਟੇਲ 

ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਿਾ ੇਗੀ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਭਰ ਿੱ ਖ੍ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਅਤੇ  ਾਧੇ ਰ ਿੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਰਮਲੇਗੀ। 

ਿਰਥਰਤਾ ਦ ੇਪਰਤੀ ਰਿਟੀ ਦੀ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਨ ੀਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀ, ਗੋਲਡ ਿਟੈਂਡਰਡ (Gold Standard) ਲਈ LEED (ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਇਨ 

ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਨ ਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਰਡਜ਼ਾਈਨ) (Leadership in Energy and Environmental Design) ਪਰਮਾਰਿਤ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ 
ਰਮਿੀਿਾਗਾ (Mississauga) ਰ ਿੱ ਚ ਿੇ ਾ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, 400 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਅਲੈਕਟਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿੰਯੁਕਤ ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ ਿੈਂਟਰ  ਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।   

ਕੁਝ LEED ਪਰਮਾਰਿਤ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਰ ਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿਗੀਆਂ: 

• ਅਿੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਿਮਰਰਪਤ ਆਉਟਡੋਰ ਏਅਰ ਰਿਿਟਮ (ਡੀ.ਓ.ਏ.ਐਿ.) (DOAS) – ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. (GHG) ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੰੂ LEED ਗੋਲਡ 

ਿਟੈਂਡਰਡਾਂ ਤੋਂ  ੀ ਅਿੱਗੇ, ਲਗਭਗ 43% ਤਿੱਕ ਘਟਾਉਿਾ 
• 500KW ਦੀ ਰੂਫਟੌਪ ਿੋਲਰ ਪਾ ਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ - 800 ਮੇਗਾ ਾਟ/ਿਾਲ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਨਰ ਆਉਿਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਦੀਆਂ ਰਬ੍ਜਲੀ ਿਬੰ੍ਧੀ 

ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ 
• 30 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਇਲੈਕਰਟਰਕ  ਾਹਨ ਚਾਰਰਜੰਗ ਿਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਿਗੇ ਅਤੇ ਅਲੈਕਟਰਾ ਫਲੀਟ  ਾਹਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ  ਿੱਲੋਂ 

 ਰਤੇ ਜਾਿਗੇ 

ਅਗਿਤ 2021 ਲਈ ਅਿਥਾਈ ਤੌਰ ਤ ੇਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਮਾਰੋਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਅਗਿਤ 2023 ਰ ਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਹੈ। 

ਅਲੈਕਟਰਾ ਬ੍ਾਰੇ ਇਿੱਥੇ (here) ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਆਰਰਥਕ ਰ ਕਾਿ ਬ੍ਾਰੇ ਇਿੱਥੇ (here) ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।   

ਅਲੈਕਟਰਾ ਇੰਕ. ਬ੍ਾਰੇ  

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਗਰੇਟਰ ਗੋਲਡਨ ਹੌਰਿਸ਼ੂ (Greater Golden Horseshoe) ਖੇ੍ਤਰ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿੇ ਾ ਰਦੰਦੇ 
ਹੋਏ, ਅਲੈਕਟਰਾ  ਿੱਲੋਂ ਰਜਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਿੇ ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਿੰਰਖ੍ਆ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ,ੇ ਅਲੈਕਟਰਾ ਯੂਟੀਰਲਟੀਜ (Alectra 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falectrautilities.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637593803418334255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S6qFedkcxI5epEZu783sDtIhFhckzkSFvwurrpCQQ4w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falectrautilities.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637593803418334255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S6qFedkcxI5epEZu783sDtIhFhckzkSFvwurrpCQQ4w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Flocate-here%2Finnovation-district%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637593803418334255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9FTMvXa27dV09C7L%2FkR33YtguUT96ZAQZJ5O%2B50hTg8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Flocate-here%2Finnovation-district%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637593803418334255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9FTMvXa27dV09C7L%2FkR33YtguUT96ZAQZJ5O%2B50hTg8%3D&reserved=0


 

 

Utilities) ਹੁਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱਚ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਾਲੀ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੀ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਯੂਟੀਰਲਟੀ ਹੈ। ਉਹ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਊਰਜਾ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਰ ਿੱਚ 

ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰਕ,ੇ ਰਬ੍ਜਲੀ ਦੀ ਿੁਰਿੱ ਰਖ੍ਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਿੇਯੋਗ ਿਪਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਊਰਜਾ ਹਿੱਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ 17 ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਦੇ 
ਆਰਰਥਕ  ਾਧੇ ਅਤੇ ਖੁ੍ਸ਼ਹਾਲੀ ਰ ਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੰਦੇ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਿੇ ਾ ਰਦੰਦੇ ਹਨ।  

ਅਲੈਕਟਰਾ ਦਾ ਰਮਸ਼ਨ, ਆਉਿ  ਾਲੇ ਕਿੱਲਹ ਦ ੇਊਰਜਾ ਭਰ ਿੱਖ੍ ਦੀਆਂ ਿੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਲਿੱ ਭਿ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, 
ਰਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਿੇ ਾ ਰਦੰਦੀ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਊਰਜਾ ਿਹਾਇਕ ਬ੍ਿਨਾ ਹੈ। 

ਹ ਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਮਲ ਕੇ ਅਿੀਂ, ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਿਰਥਰ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਬ੍ਿਾਉਿ ਅਤੇ ਜਲ ਾਯੂ ਿਬੰ੍ਧੀ 
ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰ ਿੱਚ ਿਾਡੀ ਿਰਥਰਤਾ  ਧਾਉਿ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਖੁ੍ਸ਼ ਹਾਂ ਰਕ ਅਲੈਕਟਰਾ ਨੇ ਆਪਿ ੇਨ ੇਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ ਿੈਂਟਰ ਦੀ ਿਾਈਟ  ਾਿਤੇ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਚੋਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ,  ਧੇ ਹੋਏ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ੍ਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਨ ੀਂ ਥਾਂ, ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਖੇ੍ਤਰ ਰ ਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ 

ਆ ੇਗੀ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਿ  ਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੰੂ, 2050 ਤਿੱਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੱਕ ਘਟਾਉਿ ਦ ੇਿਫ਼ਰ ਤ ੇਹੈ ਅਤੇ ਜਾਿਦਾ ਹੈ ਰਕ 

ਅਰਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਾਡੀ ਿਮੁਿੱ ਚੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਚਲੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਨੰੂ ਿਮੂਰਹਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਿਗੇ। ਅਿੀਂ ਅਲੈਕਟਰਾ ਦੀ ਗੋਲਡ ਿਟੈਂਡਰਡ ਲਈ 

LEED ਪਰਮਾਰਿਤ ਨ ਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ ਿੈਂਟਰ ਖ੍ਹੋਲਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਖੁ੍ਸ਼ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਿੀਂ 400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ  ੀ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੂਡ ਅਤੇ ਰਰਟੇਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਲੈਿ ਲਈ ਇਿ ਿੈਂਟਰ ਰ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।”     

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡ ੈਪਲਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਰਜਹਾ ਆਰਰਥਕ  ਾਤਾ ਰਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਨ ੇਸ਼ ਰ ਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦ ੇਨਾਲ 

ਰ ਕਰਿਤ ਹੋਿ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਰ ਿਤਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਅਲੈਕਟਰਾ ਦ ੇਫੈਿਲੇ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਉਿਾਰੀ ਿਬੰ੍ਧੀ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਲਆ ੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਿ ਤ,ੇ 400 ਰ ਅਕਤੀਆਂ  ਾਲੀ ਇਿ ਿਾਈਟ ਦਾ  ਾਧੂ ਫਾਇਦਾ, ਖੇ੍ਤਰ ਰ ਚਲੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁ੍ਸ਼ੀ ਦੀ 
ਗਿੱਲ ਹੈ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਰ ਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5;  ਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡ ੈਪਲਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਖੁ੍ਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ ਅਲੈਕਟਰਾ ਨੇ, ਆਪਿ ੇਨ ੇਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ ਿੈਂਟਰ ਦੀ ਥਾਂ  ਜੋਂ ਿਾਡੇ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਦੀ ਚੋਿ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨ ੀਂ LEED ਪਰਮਾਰਿਤ ਫੈਰਿਰਲਟੀ, ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਿ ਅਤੇ ਖੇ੍ਤਰ ਰ ਿੱਚ ਖ੍ਾਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਲਆਉਿ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, 
ਰਜਿ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰ ਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਰਮਲੇਗੀ।  ਾਰਡ 3 ਦ ੇ ਿੱਲੋਂ, ਅਿੀਂ ਖੇ੍ਤਰ ਰ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ 

ਹਾਂ।" 

- ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਨ (Jeff Bowman), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 



 

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਟਾਫ਼ ਦੇ  ਿੱਲੋਂ ਅਿੀਂ, 200 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਿਾਊਥ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਖੇ੍ ਬ੍ਿਨ  ਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ ਿੈਂਟਰ ਲਈ ਅਲੈਕਟਰਾ ਨੰੂ 

 ਧਾਈ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ, ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਰਟੀ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ  ਧਾਉਿ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਿਮੁਿੱ ਚੀ 
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਿਾਰੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਲ ਾਯੂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰ ਿੱਚ ਿਰਥਰਤਾ  ਧਾਉਿ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਿਮਰਿੱਥਾ ਰ ਿੱਚ ਿੁਧਾਰ 

ਕਰਨ ਦ ੇਪਰਤੀ ਿਾਡੀ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਰ ਿੱਚ ਿਾਡਾ ਿਾਥ ਰਦੰਦੇ ਹਨ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਇਿੱਕ ਿਰਥਰ ਕੰਪਨੀ  ਜੋਂ, ਅਲੈਕਟਰਾ ਨ ੇਂ ਊਰਜਾ ਹਿੱਲ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਕ,ੇ ਿਾਡੇ  ਾਤਾ ਰਿ ਰ ਿੱਚ ਛਿੱਡੀ ਜਾਿ  ਾਲੀ ਕਾਰਬ੍ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਿ 

ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨ ੀਂ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਨਾ ਰਿਰਫ਼ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਰ ਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਿਾਡੇ ਿੇ ਾ ਲੈ ਲਿ ਰ ਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਬ੍ਲਰਕ ਇਹ 2050 

ਤਿੱਕ ਨ ੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ (ਿਾਫ਼ ਹ ਾ ਹੋਿਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਦਾ ਘਟਿਾ) ਬ੍ਿਨ ਦ ੇਿਾਡੇ ਿਫ਼ਰ ਰ ਿੱਚ  ੀ ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।” 

- ਜੇਮਿ ਮੈਕੁੰ ਬ੍ਰ (James Macumber),  ਾਈਿ ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਿਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਅਲੈਕਟਰਾ ਯੂਟੀਰਲਟੀਜ 

-30- 
 

ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਿ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ੍ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਿ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਿ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਿਾਉਿ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖ੍ਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਿੋ। 
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