
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਫਡੈਰਲ ਅਤ ੇਪਰਰੋ ੰਿੀਅਲ ਿਰਕਾਰੀ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਅਤ ੇ 

ਿਟਲੇੈਂਰਟਿ  ੱਲੋਂ ਹਏੋ ਰਨ ਸ਼ੇ ਦ ੇਐਲਾਨ ਦਾ ਿਆੁਗਤ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (2 ਮਈ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਿ ਐਲਾਨ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਰਰੋ ੰਿੀਅਲ 

ਿਰਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ  ਾਹਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਦੇ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਆਟੋ ਪਲਾਂਟਾਂ – ਰਜਹਨਾਂ ਰ ੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਇਿਦੀ ਫੈਰਿਰਲਟੀ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਰਬ੍ਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ  ੱਧ ਦਾ ਰਨ ਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਿੈਂਬ੍ਲੀ ਪਲਾਂਟ (Brampton Assembly Plant) ਰ ੱਚ, ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ, ਬ੍ੈਟਰੀ-ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਅਤੇ ਹਾਈਰਬ੍ਰਡ  ਾਹਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ 

ਿਮਰੱਥ, ਫਲੈਕਿੀਬ੍ਲ ਅਿੈਂਬ੍ਲੀ ਲਾਈਨ ਇੰਿਟਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਓ ਰਹਾਲ, ਘੱਟ-ਰਨਕਾਿੀ  ਾਲੇ  ਾਹਨਾਂ  ਾਿਤੇ  ਧਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਗ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਆਟੋਮੇਕਰ ਦੀ ਕੈਪਰੇਿਟੀ ਨ ੰ  ਡਾਈ ਰਿੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। 132 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ  ਚਨਬੱ੍ਧਤਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਫਰੈਿਰਲਟੀ ਦੇ 

ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਦੇ ਭਰ ੱਖ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਕਰਨ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਟੋਮੋਰਟ  ਇੰਡਿਟਰੀ ਦਾ ਿਹਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 3,000 ਮੈਨਯੁਫੈਕਚਰਰੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰ ੇਨ ੰ  ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਭਾਰ ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿ ਬ੍ੇ ਰ ੱਚ, ਕਈ ਅਪਰਤੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ  ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਰਕ ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਰਟ  ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਰ ਖ ੇਹਰੇਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਅਪਰਤੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਦੈਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਐਡ ਾਂਿਡ ਮੈਨਯਫੁੈਕਚਰਰੰਗ (Advanced Manufacturing) ਿੈਕਟਰ, ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗ ਰ ੱਚ ਿਰਹਯੋਗ, ਭਾਈ ਾਲੀ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾ ਦੀ 
ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਰਹਿਾਬ੍ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਡੀ ਇੰਡਿਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਰਤਹਾਈ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਲਈ ਰ ੰਮੇ ਾਰ ਹ।ੈ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਡ ਾਂਿਡ ਮੈਨਯੁਫੈਕਚਰਰੰਗ ਿੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਜਬ੍ਲ, ਆਟੋਮੋਰਟ  ਇੰਡਿਟਰੀ ਰ ੱਚ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਟੋਮੋਰਟ  ਇੰਡਿਟਰੀ ਅਤੇ ਐਡ ਾਂਿਡ ਮੈਨਯੁਫਕੈਚਰਰੰਗ ਿੈਕਟਰ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਿ 

 ੈਬ੍ਿਾਈਟ: www.investbrampton.ca ਤੇ ਜਾਓ। 

ਿੰਖਪੇ ਤੱਥ 

• ਫਰ ਰੀ ਰ ੱਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਟੋਮੋਰਟ  ਇੰਡਿਟਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤ  ਬ੍ਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਿਾਰ ੇਮਰਹਕਰਮਆਂ  ੱਲੋਂ 
ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਿੈਂਬ੍ਲੀ ਪਲਾਂਟ (Stellantis Brampton Assembly Plant) ਰ ੱਚ ਰਨ ੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਟੋਮੋਰਟ  ਫੋਰਮ (Brampton Automotive Forum) ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਿ ਫੋਰਮ ਰ ੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ 

(Brampton City Council) ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡ ਲੈਪਮੈਂਟ (Economic Development) ਦਾ ਿਟਾਫ, ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਲ ਐਮ.ਪੀ. 
(MP) ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ.ਪੀ. (MPP) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਟੋਮੋਰਟ  ਇੰਡਿਟਰੀ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 

ਰ ਆਪਕ ਆਟੋਮੋਰਟ  ਇੰਡਿਟਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰ ੱਖ ਬ੍ਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀ, ਆਪਣ ੇਗਲੋਬ੍ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰ ੱਚ ਰਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜ ੋਡੌਜ ਚਾਰਜਰਿ (Dodge Chargers), 

ਡੌਜ ਚੈਲੇਂਜਰਿ (Dodge Challengers) ਅਤੇ ਰਕਰਿਲਰ 300 (Chrysler 300) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.investbrampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9c19f948fa0649e8b76808da2c8ed461%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637871289201571404%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P1frf79qZr8gNVrsU%2FYNFv7zQw%2BSgq18UmB3P7xirXc%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/774
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/774


 

 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਬ੍ਣਨ  ਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰ ੱਚੋਂ 90 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ  ੱਧ ਰਨਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਰ ਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ 
(U.S.) ਰ ੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।   

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਆਟੋਮੋਰਟ  ਪਾਰਟਿ ਮੈਨਯੁਫਕੈਚਰਰੰਗ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰ ੱਚ ਕਈ  ੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੈਗਨਾ 
(Magna), ਮਾਰਰਟਨਰੀਆ (Martinrea), ਏ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਿ (ABC Technologies) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਾਲੀਆਂ 

ਫੈਰਿਲੀਟੀਜ।  

ਹ ਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਆਟੋਮੋਰਟ  ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਰਤਹਾਿ ਹੈ, ਜ ੋਿਾਡੀ ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਅਤੇ  ੱਡੇ ਅਤੇ ਇਨੋ ਰੇਟ  ਐਡ ਾਂਿਡ 

ਮੈਨਯੁਫੈਕਚਰਰੰਗ ਿੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜਰੁੜਆ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਬ੍ੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਰਕ ਿਾਡਾ ਸ਼ਰਹਰ, ਇਲੈਕਰਟਰਕ  ਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਗਲੋਬ੍ਲ ਆਟੋਮੋਰਟ  ਇੰਡਿਟਰੀ 
ਰਸ਼ਫਟ ਦਾ ਰਹੱਿਾ ਬ੍ਣੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿੀਂ, ਇਿ ਿੰਯਕੁਤ ਰਨ ੇਸ਼  ਾਿਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਰੋਰ ੰਿੀਅਲ ਿਰਕਾਰਾਂ ਰ ਖੇ ਿਾਡੇ ਬ੍ਹੁਮੱੁਲੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ 

ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਆਟੋਮੋਰਟ  ਇੰਡਿਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਭਰ ੱਖ ਿੁਨਰਹਰਾ ਹੈ।”  

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਐਡ ਾਂਿਡ ਮੈਨਯਫੁੈਕਚਰਰੰਗ ਿੈਕਟਰ, ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਚਲੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਇੰਡਿਟਰੀਜ ਰ ੱਚ ਿਰਹਯੋਗ, ਭਾਈ ਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 

ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਡੀ ਇੰਡਿਟਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਰਨ ੇਸ਼ ਲਈ ਿਾਡੇ ਿਰਕਾਰੀ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਦਾ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਿਮਰਰਪਤ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡ ਲੈਪਮੈਂਟ ਿਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ, ਰਜਿਨੇ ਇਿ ਰਨ ਸ਼ੇ 

ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬ੍ਾਰ ੇਰ ੱਚ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਿਾਡੀ ਿਮੱੁਚੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੌਰਕਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਹਰ  ਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਆਟੋਮੋਰਟ  ਇੰਡਿਟਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਰ ੱਚ ਲੀਡਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ।” 

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

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡ ਾਂਿਡ ਮੈਨਯੁਫਕੈਚਰਰੰਗ ਰ ੱਚ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਆਪਣੀ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਰ ੱਚ ਿੋਧ ਕਰ ਿਕੇਗੀ। ਇਲੈਕਟਰੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਇਹ ਕਾਰ ਾਈ ਨਾ ਰਿਰਫ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰ ੇਨ ੰ  ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਏਗੀ, 
ਬ੍ਲਰਕ ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ , ਆਟੋਮੋਰਟ  ਇੰਡਿਟਰੀ ਦੇ ਭਰ ੱਖ ਰ ੱਚ ਅੱਗੇ  ੀ ਰੱਖੇਗੀ।” 

- ਪਾਲੱ ਰ ਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5;  ਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡ ਲੈਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡ ਲੈਪਮੈਂਟ ਆਰਫਿ, ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਨ ੰ  ਿਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ – ਜ ੋਰਕ ਿਾਡੀ ਲੋਕਲ ਆਟੋਮੋਰਟ  

ਇੰਡਿਟਰੀ ਦਾ ਿਹਾਰਾ ਹੈ – ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਇਲੈਕਰਟਰਕ  ਾਹਨ ਬ੍ਣਾਉਣ  ਾਿਤੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਰੈਿਰਲਟੀ ਰ ੱਚ ਿੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਅਗਾਂਹ-

 ਧ  ਿੋਚ  ਾਲੇ ਐਡ ਾਂਿਡ ਮੈਨਯੁਫਕੈਚਰਰੰਗ ਿੈਕਟਰ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਣਨੀਰਤਕ ਰ ਪ ਨਾਲ ਰਦਰੜਹ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਉੱਚ ਕੁਆਰਲਟੀ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਅਤੇ 

ਅ ਾਰਡ-ਜੇਤ  ਮੈਨਯੁਫਕੈਚਰਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਆਟੋਮੋਰਟ  ਇੰਡਿਟਰੀ ਦੇ ਭਰ ੱਖ ਦਾ ਰਹੱਿਾ ਬ੍ਣਨ  ਾਿਤੇ, ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਥਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਕਲੇਅਰ ਬ੍ਾਰਨੇਟ (Clare Barnett), ਡਾਇਰਕੈਟਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡ ਲੈਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  



 

 

“ਅੱਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਬ੍ਹੁਤ ਮਹੱਤ ਪ ਰਣ ਹੈ ਰਕ ਯ ਨੀਅਨਾਂ, ਿਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਿਟਰੀ, ਆਟੋਮੋਰਟ  ਮੈਨਯੁਫਕੈਚਰਰੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨ ੰ  
ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਮੈਨਯੁਫਕੈਚਰਰੰਗ ਨ ੰ  ਮ ਬ੍ ਤ ਰੱਖਣ ਰ ੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਿੈਂਬ੍ਲੀ ਪਲਾਂਟ ਰ ਖੇ ਰਮਹਨਤੀ 
ਅਤੇ ਿਮਰਰਪਤ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਿ ਰ ੱਚ ਉੱਚਤਮ ਕੁਆਰਲਟੀ ਅਤੇ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਰ ਕਣ  ਾਲੇ  ਾਹਨਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨ ੰ  ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਰਹਿ ਿ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਹੁਣ, ਅਿੀਂ  ੀ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਿਾਲਾਂ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲੈਕਰਟਰਕ  ਾਹਨ ਬ੍ਦਲਾਅ ਰ ੱਚ ਮਹੱਤ ਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਰਹਿ ਿ ਕਰ 

ਿਕਦ ੇਹਾਂ।” 

- ਡੈਨੀ ਪਰਾਈਿ (Danny Price), ਪਰਜੈੀਡੈਂਟ, ਯ ਨੀਫੋਰ ਲੋਕਲ 1285 

“ਇਹ ਰਨ ੇਸ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਿਟੇਲੈਂਰਟਿ ਦੀ ਮ ਬ੍ ਤ  ਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਦੀ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਿਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਾਿਤੇ, ਇਿ 

ਰਨ ੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਭਾ , ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਭਰ ੱਖ ਲਈ ਬ੍ੇਹੱਦ  ਧੀਆ ਰਦਖਾਈ ਰਦੰਦਾ ਹੈ।” 

- ਟੋਡ ਲੇਟਿ (Todd Letts), ਚੀਫ ਐਗਜੀਰਕਉਰਟ  ਅਫਿਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ੱਚ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਤ ੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 
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