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ெடல்ப� ெதாழில்�ட்பங்கள�ல் ேபார்க் வார்னர் 

�ன்னண� 

 

எெலக்ட்ரான�க்ஸ் மற்�ம் பவர் எலக்ட்ரான�க்ஸ் 

தயா�ப்�கள், திறன்கள் மற்�ம் அளைவ 

பலப்ப�த்�தல் 

 

 

 அதிக வளர்ச்சிக்காக ேபார்க் வார்னர் மின் 

மயமாக்கப்பட்ட உந்� வ�ைச அைமப்�கள�ல்  

 எ�ெபா�ள்,  வாகனங்கைள வண�கப்ப�த்�தல் 

 

 சந்ைதக்�ப்ப�றகான வண�கங்கைள ேமம்ப�த்�தல் 

 

 

ஆபர்ன் ஹில்ஸ், மிச்சிகன், அக்ேடாபர் 2, 2020 - 

ேபால்க்வார்னர் இன்க். (NYSE: BWA) ெடல்ப� 
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ெடக்னாலஜிையப் பயன்ப�த்தி அதன் �லம் ெபா�ள் 

உ�வாக்கத்தில் தாங்கள் �ன்னண� ய�ல் உள்ளதாக 

இன்� அறிவ�த்த�. 

 

 ேபார்க்வார்னர் மற்�ம் ெடல்ப� ெடக்னாலஜிஸின் 

கலைவயான� ேபார்க்வார்ன�ன் எலக்ட்ரான�க்ஸ் 

மற்�ம் பவர் எலக்ட்ரான�க்ஸ் தயா�ப்�கள், திறன்கள் 

மற்�ம் அளைவ வ�ப்ப�த்�ம் என்� 

எதிர்பார்க்கப்ப�கிற�, ேம�ம் மின்மயமாக்கப்பட்ட 

உந்�வ�ைச அைமப்�கள�ல் ஒ� தைலயாய 

நிைலய�ல் உள்ள�, ேபார்க் வார்னர் எதிர்கால 

உந்�வ�ைச ெதாழில் �ட்பங்கள�ல் �றிப்ப�டத்தக்க 

மாற்றத்ைத ஏற்ப�த்தி சாதகமான �ழைல நிலவ 

ைவக்�ம் என்� நம்�கிேறாம் 

 

"ெடல்ப� ெடக்னாலஜிைய ��ைமயாக  

பயன்ப�த்�வதி�ம் ��ைம அைடந்தி�ப்பதி�ம் 

நாங்கள்.மகிழ்ச்சியைடகிேறாம்," என்� ேபார்க் 

வார்ன�ன் தைலவ�ம் தைலைம நிர்வாக 

அதிகா��மான ஃப�ரெட�க் லிசால்ட் �றினார். "இந்த 
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கலைவய�ன் �லம், ேபார்க் வார்னர் எ�ெபா�ள், 

உந்� சக்தி தயா�ப்�கள் 

 ஆகியவற்றில் ெதாழில்�ைறய�ல் �ன்னண� 

உந்�வ�ைச தயா�ப்�கள் மற்�ம் அைமப்�கள�ன் 

வ��வான ேபார்ட்ஃேபாலிேயா�டன் இன்�ம் 

சிறப்பாக ெசயல் ப�வதற்கான தன் நிைலைய 

உ�தியாக்கி�ள்ள�. ேம�ம் மின்சாரத்தினால் 

இயங்�ம்  வாகனங்கள��ம். இந்தக்�ட்� �யற்சி 

எங்கள் வண�க வாகனத்தின் சந்ைதக்�ப்ப�றகான 

வண�கங்கைள�ம் வ�ப்ப�த்�ம் என்�ம் 

ேமம்ப�த்�ம்  என்�ம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிேறாம். 

உலெகங்கி�ம் உள்ள ெடல்ப� ெடக்னாலஜிைய 

வ��ம்�ேவார்கைள  ேபார்க்வார்னர் ���க்� 

நாங்கள் வரேவற்கிேறாம், ேம�ம் 

மின்மயமாக்க�க்கான சந்ைத ேபாக்�கைள நிவர்த்தி 

ெசய்வதற்� நாங்கள் ஒ�ங்கிைணத்�ள்ள வாய்ப்�கள் 

�றித்� நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகிேறாம்.  

ெதாற்�ேநாயால் உலகம்.பாதிப்பைடந்த ேபா�ம்  

நாங்கள் மிகப் பா�காப்பாக நிர்வகித்� வண�கத்ைத 

�ன்ேனாக்கி ெகாண்� ெசல்வதற்�ம், தைடயற்ற 

ஒ�ங்கிைணப்�க்� ஒ� வ�வான அ�த்தளத்ைத 
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அைமப்பதற்�ம் எங்கள் ஒ�ங்கிைணப்� திட்டமிடல் 

��க்கள் உட்பட  உலகளாவ�ய அளவ�ல் 

பண�யாற்றிய எங்கள் பண�யாளர்கைளப் பற்றி 

ெப�மிதம் ெகாள்கிேறாம். எங்கள்.பங்�தாரர்கள் 

வா�க்ைகயாளர்கள் மற்�ம் சப்ைளயர்க�க்� மிக 

நம்ப�க்ைகயாக இந்த �ட்� �யற்சிய�ல் 

�றிப்ப�டத்தக்க நன்ைமக�ம் மாற்ற�ம் ஏற்ப�த்த 

���ம் என்�  நாங்கள்  உணர்ந்� நம்ப� 

ெசயல்ப�த்திேனாம் என்பதில்  மி�ந்த 

நம்ப�க்ைகயாக�ம் ெப�ைமயாக�ம் ெசால்ல 

���ம் .  

 

 

ெபா�ளாதார மற்�ம் நிதி �லமாகக் கிைடக்�ம் 

உ�தியான நன்ைமகள்: 

 

ேபார்க்வார்னர் மற்�ம் ெடல்ப� ெடக்னாலஜிைய 

ஒன்றாகக் ெகாண்�வ�வதால் எதிர்பார்க்கப்ப�வ� 

என்ன ெவன�ல்: 
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ேபார்க்வார்ன�ன் எலக்ட்ரான�க்ஸ் மற்�ம் பவர் 

எலக்ட்ரான�க்ஸ் தயா�ப்�கள், திறன்கள் மற்�ம் 

அளைவ வ�ப்ப�த்�தல், மின்மயமாக்கப்பட்ட 

உந்�வ�ைச அைமப்�கள�ல் ஒ� 

�தன்ைமத்தன்ைமைய உ�வாக்�தல், எதிர்கால 

உந்�வ�ைச ெதாழில்�ட்பத்தில் மாற்றத்திற்கான 

வழி�ைறகைள சாதகமாக்க நன்� 

நிைலநி�த்தப்பட்டதாக ேபார்க்வார்னர் இ�க்�ம் 

என்பதில் உ�தியாக இ�க்கிேறாம் 

 

. ெதாழில் �ைறய�ன் �ன்னண� சக்தியான ெடல்ப� 

ெடக்னாலஜிஸ் ஒ� �ன்னண� உற்பத்தி ஆ�ம் அ�, 

வழங்கல் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர் தளத்�டன்  

இைணந்�  மின்ன� ெதாழில்�ட்பம் மற்�ம் 

திறைமையக் ஊக்�வ�க்கிற�. ஒ�ங்கிைணந்த 

நி�வனம் பவர் எலக்ட்ரான�க்ஸ் தயா�ப்�கள�ன் 

ஒ�ங்கிைணந்த மற்�ம் ��ைமயான ேதைவகைள 

(உயர் மின்ன�த்த இன்ெவர்ட்டர்கள், கன்ெவட்டர்ஸ், 

ஆன்-ேபார்� சார்ஜர்கள் மற்�ம் ேபட்ட� 

ேமலாண்ைம அைமப்�கசந்ைதகள�ல்ெகப்பாப�லிட்�ஸ் 

(ெமன்ெபா�ள், அைமப்�கள் ஒ�ங்கிைணப்� மற்�ம் 
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ெவப்ப ேமலாண்ைம உட்பட) வா�க்ைகயாளர்க�க்� 

வழங்�ம். 

 

ேபார்க்வார்ன�ன் எ�ெபா�ள் வண�க வாகனம் 

மற்�ம் சந்ைதக்�ப்ப�றகான வண�கங்கைள 

ேமம்ப�த்த�ம். ெடல்ப� ெடக்னாலஜிஸின் எ�ப்� 

உந்�வ�ைச தயா�ப்�கள�ன் அகலம் ேபார்க் 

வார்ன�ன் ��ைமயான ேபார்ட்ஃேபாலிேயாைவ 

நிைற� ெசய்கிற�, இ� நவ �ன எ�ப்ெபா�ள் 

வாகனங்கள�ன் ெசயல்திறைன�ம் 

ெசயல்ேமம்பாட்�த்திறைன�ம் அதிக�க்க 

லாவகமான நம்பகத்தன்ைம ெகாண்ட 

ெதாழில்�ட்பங்கள�ல் கவனம் ெச�த்�கிற�. ெடல்ப� 

ெடக்னாலஜிஸின் வண�க வாகனம் மற்�ம் 

சந்ைதக்�ப்ப�றகான வண�கத்ைத�ம் ேசர்ந்த� ஆ�ம் 

இல�ரக வாகனங்கள், வண�க வாகனங்கள் மற்�ம் 

சந்ைதக்�ப்ப�றகான மார்க்ெகட்�ங்கள�ல் அதிக 

சமநிைலைய ஏற்ப�த்�கிற�. 
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உலக அளவ�ல் சந்ைதப�த்தப்பட்ட ப�ன் 

வா�க்ைகயாளர்கள் ேபார்க் வார்னர் மற்�ம் ெடல்ப� 

ெடக்னாலஜிஸ் OE- தரமான சந்ைதக்�ப்ப�றகான 

பாகங்கள், ேசைவகள், கண்டறி�ம் க�வ�கள் மற்�ம் 

ேசாதைன உபகரணங்கள�ன் வ��வான 

ேபார்ட்ஃேபாலிேயாவ�லி�ந்� ெதாடர்ந்� 

பயனைடவார்கள். , ெடல்ப� ெடக்னாலஜிஸ் 

சந்ைதக்�ப்ப�ற� ேபார்க் வார்ன�ன் ஒ� ப�ராண்டாக 

இந்த ப�ராண்ட் தன் அைடயாளத்ைத அதிகப்ப�த்தி 

பராம�க்�ம், ேம�ம் உலெகங்கி�ம் உள்ள 

வா�க்ைகயாளர்கள் வ�ற்பைனயாளர்கள் மற்�ம் 

வா�க்ைகயாளர் ேசைவ ைமயங்கள் தங்கள் 

நம்பகமான ெதாடர்�கைள உ�தியாக்கிக் 

ெகாள்ளலாம் 

 

ப�வர்த்தைனய�ன் நிைறவாக ெடல்ப� 

ெடக்னாலஜிஸின் பங்�தாரர்கள�ன் ஒப்�தல், 

ேதைவயான ஒ�ங்��ைற ஒப்�தல்கைளப் ெபற்�, 

ெடல்ப� ெடக்னாலஜிஸின் �ைறகள் ெதாடர்பான சில 

நிபந்தைனகள�ல் �ரண தி�ப்தி ெகாண்�  

வழக்கமான  �ழைலப் ேபாலேவ தி�ப்தியான 
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தள்�ப� ேசைவஆகியவற்ைறவழங்�கிற�. இந்த 

ப�வர்த்தைன ��வைடவ� ெதாடர்பாக, ெடல்ப� 

ெடக்னாலஜிஸ் ெபா�வான ெதாடர்� நி�யார்க் 

பங்�ச் சந்ைதய�ல் வர்த்தகம் ெசய்யப்ப�ம். 

 

 

 

மாநாட்� அைழப்� மற்�ம் வ�ளக்கக்காட்சி 

ெபா�ட்கள் 

 

அக்ேடாபர் 8, 2020 வ�யாழக்கிழைம காைல 9:30 

மண�க்�, ைகயகப்ப�த்தல் �றித்த ��தல் 

வ�வரங்க�டன் ஒ� ��க்கமான மாநாட்� அைழப்� 

இங்ேக பார்த்� ெத�ந்� ெகாள்ளலாம்: 

http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx. ��தலாக, 

ைகயகப்ப�த்தல் வ�ளக்கக்காட்சி 

http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx இல் 

கிைடக்�ம். 
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ேபார்க்வார்னர் பற்றி 

ேபார்க்வார்னர் இன்க். (NYSE: BWA) எ�ெபா�ள் 

கலப்ப�ன மற்�ம் மின்சார வாகனங்க�க்கான 

ேநர்ைமயான மற்�ம் திறைமயான ெதாழில்�ட்ப 

த�ர்�கள�ல் உலகளாவ�ய தயா�ப்ப�ல் �ன்னண� ய�ல் 

உள்ள�. அதன் தரமான உபகரணங்கைளக் ெகாண்� 

அதில் நி�ணத்�வத்ைத உ�வாக்கி, ேபார்க்வார்னர் 

உலகளாவ�ய சந்ைதக்�ம் சந்ைதக்� �ன்னண� 

தயா�ப்� மற்�ம் ேசைவ த�ர்�கைள�ம் ெகாண்� 

வ�கிற�. 24 நா�கள�ல் 99 இடங்கள�ல் உற்பத்தி 

மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப வசதிக�டன், இந்நி�வனம் 

உலகளவ�ல் �மார் 48,000 பண�யாளர்கைளப் 

பயன்ப�த்தி ெவற்றி கண்�ள்ள�. ேம�ம் 

தகவ�க்�, தய�ெசய்� borgwarner.com ஐப் 

பார்ைவய�ட�ம். 
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