
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਟਮੋਰੋਟਵ ਇੰਡਿਟਰੀ ਦੇ ਭਰਵਿੱ ਖ ਤ ੇ 

ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟਮੋਰੋਟਵ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (23 ਫਰਵਰੀ, 2022) – ਰਪਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਟੋਮੋਰਟਵ ਇੰਡਿਟਰੀ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵ ਬ੍ਾਰੇ ਚਰਚਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਿਾਰ ੇਮਰਹਕਰਮਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਿੈਂਬ੍ਲੀ ਪਲਾਂਟ (Stellantis Brampton Assembly Plant) ਰਵਿੱ ਚ 

ਰਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਟੋਮੋਰਟਵ ਫੋਰਮ (Brampton Automotive Forum) ਦਾ ਆਯਜੋਨ ਕੀਤਾ।  

ਇਿ ਫੋਰਮ ਰਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ (Economic Development) ਦਾ 
ਿਟਾਫ, ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਲ ਐਮ.ਪੀ. (MP) ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ.ਪੀ. (MPP) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਟੋਮੋਰਟਵ ਇੰਡਿਟਰੀ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਅਤੇ 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰਵਆਪਕ ਆਟੋਮੋਰਟਵ ਇੰਡਿਟਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰਵਿੱ ਖ ਬ੍ਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ (Stellantis) ਫੈਰਿਰਲਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਟੋਮੋਰਟਵ ਇੰਡਿਟਰੀ ਦਾ ਿਹਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 3,000 ਮੈਨਯੁਫੈਕਚਰਰੰਗ 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਿੂਬ੍ੇ ਰਵਿੱ ਚ, ਿਪਲਾਇਰਾਂ, ਲੋਰਜਿਰਟਕਿ ਅਤੇ 

ਟਰਿੱ ਰਕੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਿੀ. (HVAC) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 

ਹੈ ਰਕ ਇਿੱਕ ਆਟੋਮੋਰਟਵ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਰਵਖ ੇਹਰੇਕ ਇਿੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਐਡਵਾਂਿਡ ਮੈਨਯਫੁੈਕਚਰਰੰਗ (Advanced Manufacturing) ਿੈਕਟਰ, ਹਰੇਕ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਹਯੋਗ, ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਜੋਗਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਇੰਡਿਟਰੀ ਹੈ, ਜ ੋਰਿਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਿੱਕ ਰਤਹਾਈ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਲਈ 

ਰ ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਡਵਾਂਿਡ ਮੈਨਯਫੁੈਕਚਰਰੰਗ ਿੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਜਬ੍ਲ, ਆਟੋਮੋਰਟਵ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਟੋਮੋਰਟਵ ਇੰਡਿਟਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਿਡ ਮੈਨਯੁਫਕੈਚਰਰੰਗ ਿੈਕਟਰ ਲਈ, ਇਿ ਵਬੈ੍ਿਾਈਟ: www.investbrampton.ca ਤੇ ਜਾਓ। 

ਿੰਖਪੇ ਤਿੱਥ 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀ, ਆਪਣ ੇਗਲੋਬ੍ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਰਫ ਇਿੱਕੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜ ੋਡੌਜ ਚਾਰਜਰਿ (Dodge Chargers), 

ਡੌਜ ਚੈਲੇਂਜਰਿ (Dodge Challengers) ਅਤੇ ਰਕਰਿਲਰ 300 (Chrysler 300) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ 90 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਰਨਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਰ ਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ 

(U.S.) ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।   
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਆਟੋਮੋਰਟਵ ਪਾਰਟਿ ਮੈਨਯੁਫਕੈਚਰਰੰਗ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਵਿੱ ਚ ਕਈ ਵਿੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੈਗਨਾ 

(Magna), ਮਾਰਰਟਨਰੀਆ (Martinrea), ਏ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਿ (ABC Technologies) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ 

ਫੈਰਿਲੀਟੀਜ।  

ਹਵਾਲੇ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.investbrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca620f16417234a59ce5108d9f6f1c01a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637812340597520263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3i4kU4ZNADBSmUgnc12rCzyG%2FWnD66fMk35BGxKm57Y%3D&reserved=0


 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਡੀ ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਫਰੈਿਰਲਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਆਟੋਮੋਰਟਵ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਰਤਹਾਿ ਹੈ, ਜ ੋਲਗਭਗ 3,000 

ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਨਯੁਫਕੈਚਰਰੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਰਵਖੇ ਹਰੇਕ ਇਿੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਪਸ਼ਟ ਹੈ ਰਕ ਗਲੋਬ੍ਲ ਆਟੋਮੋਰਟਵ ਇੰਡਿਟਰੀ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਲ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਡੇ ਅਤੇ 

ਇਨੋਵਰੇਟਵ ਐਡਵਾਂਿਡ ਮੈਨਯਫੁੈਕਚਰਰੰਗ ਿੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ – ਨੰੂ ਇਿ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦਾ ਰਹਿੱ ਿਾ ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ, ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ 

ਿਰਕਾਰਾਂ ਰਵਖੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ, ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਰਵਿੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਐਡਵਾਂਿਡ ਮੈਨਯਫੁੈਕਚਰਰੰਗ ਿੈਕਟਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਚਲੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਇੰਡਿਟਰੀਜ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਹਯੋਗ, ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ 

ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜ ੋਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਇੰਡਿਟਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਰਕ ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਇਕਿੱਲੀ 
ਹੀ, ਵਾਜਬ੍ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਰਵਖ ੇਅਤੇ ਿਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 15,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਾਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਆਟੋਮੋਰਟਵ 

ਭਰਵਿੱ ਖ ਵਾਿਤੇ, ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਫਰੈਿਰਲਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵਲੈਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

  

“ਰਕਉਂਰਕ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਵਾਹਨ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਵਾਿਤੇ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਿਬੰ੍ਧੀ ਫੈਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਿਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ 

ਅਿੀਂ ਮੌਰਕਆਂ ਨੰੂ ਹਿੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਈਏ, ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਿਾਰ ੇਮਰਹਕਰਮਆਂ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾ ਮੀ ਹੈ। ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਅਵਾਰਡ-

ਜੇਤ ੂਪਲਾਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਰਰਿਿੱ ਧ ਹੈ। ਿਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਾਨੰੂ, ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰ ੇਅਤੇ 

ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਆਟੋਮੋਰਟਵ ਇੰਡਿਟਰੀ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ, ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਿੈਂਬ੍ਲੀ ਪਲਾਂਟ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵਲੈਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਉੱਚ ਰਕਿਮ ਦੇ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤ ੂਮੈਨਯਫੁੈਕਚਰਰੰਗ ਤਿੱਕ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਰਤਕ ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਿਟੀ 
ਦੇ ਐਡਵਾਂਿਡ ਮੈਨਯੁਫੈਕਚਰਰੰਗ ਿੈਕਟਰ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਣਨੀਰਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਥਾਪਤ ਹੈ। ਿਾਡਾ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਆਰਫਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 
ਆਟੋਮੋਰਟਵ ਇੰਡਿਟਰੀ ਦੇ ਿਹਾਰ ੇ– ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ – ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵਾਂਿਡ ਮੈਨਯੁਫੈਕਚਰਰੰਗ ਿੈਕਟਰ 

ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗਾ।” 

-        ਰਰਚਰਡ ਫੋਰਵਾਰਡ (Richard Forward), ਕਰਮਸ਼ਨਰ, ਪਲਾਰਨੰਗ, ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਐਡਂ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਿੈਂਬ੍ਲੀ ਰਵਖ ੇਯੂਨੀਫੋਰ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਕਿਮ ਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲਿੱ ਭ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਿਾਡੀ ਫੈਰਿਰਲਟੀ, ਜਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਰਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਿਰਥਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹੈ। ਇਿ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਿਾਮਹਣ ੇਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, 

ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਚਲੇ ਆਟੋ ਪਲਾਂਟਿ ਦੇ ਿਾਮਹਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਮ ੋਰ ਗਲੋਬ੍ਲ ਿਪਲਾਈ 

ਚੇਨਿ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਦਲੀ। ਿਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਰਕ ਿਰਗਰਮ ਿਰਕਾਰੀ ਿਹਾਇਤਾ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਮਾ ਇਕਜੁਿੱ ਟਤਾ ਦੇ 

ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਆਟੋ ਿੈਕਟਰ ਲਈ, ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਿੁਨਰਹਰਾ ਭਰਵਿੱ ਖ ਹੈ।” 



 

 

-        ਡੈਨੀ ਪਰਾਈਿ (Danny Price), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਯੂਨੀਫੋਰ ਲੋਕਲ 1285 

“ਿਾਡੀ ਿਰਕਾਰ, ਿਾਡੇ ਆਟੋਮੋਰਟਵ ਿੈਕਟਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬ੍ਲ ਿਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਵਿੱ ਚ ਇਲੈਕਟਰੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਲੀਡਰ ਬ੍ਣਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ 
ਇਿਨੰੂ ਅਿਲੀਅਤ ਬ੍ਣਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਭ ਕਝੁ ਕਰਾਂਗੇ। ਿੈਕਟਰ ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਡੇ ਜਾਰੀ ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਮ ਬ੍ੂਤ ਅਤੇ ਿਰਥਰ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਬ੍ਟੈਰੀ 
ਈਕਰੋਿਿਟਮ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕ ੇਲਿੱ ਭਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਾਂਗੇ। ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਿੈਂਬ੍ਲੀ 
ਪਲਾਂਟ, ਿਾਡੀ ਿਰਕਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਟੀਮ, ਇਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਲਈ ਭਰਵਿੱ ਖ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਰਬ੍ਨਾਂ ਥਿੱਕੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗੀ।” 

-          ਐਡਂੀ ਰਫਲਮੋਰ (Andy Fillmore), ਐਮ.ਪੀ., ਰਮਰਨਿਟਰ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਿਾਇੰਿ ਐਡਂ ਇੰਡਿਟਰੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਿੈਕਰੇਟਰੀ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਅਿੈਂਬ੍ਲੀ ਪਲਾਂਟ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪਿੱ ਥਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਉਿ ਰਵਰਿੇ ਨੰੂ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਇੰਡਿਟਰੀ ਅਤੇ 

ਮੋਰਬ੍ਰਲਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜਹੀ ਤਿੱਕ ਰਲਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ।”  

-          ਫਲਾਰਵਓ ਵੋਲਪ (Flavio Volpe), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਆਟੋਮੋਰਟਵ ਪਾਰਟਿ ਮੈਨਯੁਫਕੈਚਰਰਿ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ 

 

-30- 

ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤ ੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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