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 ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں برامپٹن کی شہرت دنیا کے ایک صِف اّول کے پاور ہأوس 
 کے طور پر ابھر رہی ہے

 

 ہے ال رہیسہولت گاہ  یاسمبل کیٹ یہائ ںیشہر م یحامل کمپن یک تیثیقائدانہ ح یک ورپینقل و حمل کے حوالے سے  داریپائ
 

تازہ ترین اضافہ، شہر میں مالزمتیں   ہونے واال ٹن کے دنیا کے صِف اّول کے ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے شعبے میںبرامپ -برامپٹن، آن 
 اور ٹیکنالوجی لے کر آیا ہے اور مینوفیکچرنگ کے شعبے میں سرمایہ کاری کی رفتار میں خاطر خواہ اضافے کا سبب بنا ہے۔  

  
سے ایک مالقات کی ہے اور  الئیٹ ریل ( منسٹر آف اکنامک ڈویلپمنٹ اینڈ گروتھ)ٹیون ڈی ڈُوکا آج میئر لنڈا جیفری نے عزت مآب جناب اس

 اور دیگر متعلقہ پرزہ جات کے لیے آلسٹم کمپنی کی نئی اسمبلی سہولت گاہ کے قیام کا اعالن کیا ہے۔  ( LRVs)وہیکلز 
  

 61پروجیکٹس کے لیے آلسٹم کے ساتھ ( LRT)الئیٹ ریل ٹرانزٹ ( GTHA)میں، صوبے نے گریٹر ٹورانٹو اینڈ ہیملٹن ایریا  2017مئی 
شامل اضافی گاڑیوں کے حصول کا آپشن بھی  44ملین ڈالر کے ایک معاہدے کا عالن کیا تھا، جس میں  528$گاڑیوں کی فراہمی کے لیے 

کل وقتی مالزمتیں پیدا ہوں گی جبکہ برامپٹن کے درمیان  120اور  100تھا۔ اس قابل ذکر سرمایہ کاری کی وجہ سے نئی سہولت گاہ میں 
میسر آئے گا۔ اس کی وجہ سے  بھی کے حصول کا موقع وںو زیادہ ادائیگی کی حامل مالزمتکی اعٰلی مہارتوں کی حامل افرادی قّوت ک

 متعلقہ ضمنی مالزمتوں کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ اس سے کے درمیان  500اور  400میں  GTHAپورے پیل اور 
  

کا مربوط تصّور  اپنےمیں ہوئی تھی اور انہوں نے کالئینٹ سروس کے لیے  2017آلسٹم کے ساتھ سٹی کے افسران کی پہلی مالقات اکتوبر 
   ذریعہ فراہم کرنے کا عندیہ دیا تھا۔کاروباری حلقوں کے لیے ایک  میونسپل سروسز میں کیا تھا اوراظہار 

  
صد سے زیادہ حصہ ایڈوانسڈ مینچوفیکچرنگ کے شعبے پر منحصر ہے۔ ایک کثیر جہتی معیشت کے فی 30برامپٹن کے معاشی ذرائع کا 

بہ ساتھ ایک اعلٰی تعلیم یافتہ اور بامہارت لیبر رکھتے ہوئے اور ملک کی ایک اہم حیثیت کا حامل برامپٹن کا ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کا شع
تا ہے، کیونکہ مالزمتوں کی فراہمی کے حوالے سے یہ شہر کی سب سے بڑی انڈسٹری دنیا کا صف اّول کا پیداواری پاور ہأوس مانا جا

 ہے، جو برامپٹن کی ُکل افرادی قوت کے تقریبًا ایک چوتھائی حصہ کو مالزمتیں فراہم کرتی ہے۔  
  

ہے اور  یر سروسز کو فروغ دیتٹمز، آالت اوٹرانسپورٹ کے شعبے میں سس کمپنی پائیدار حرکت پذیری کے فروغ کنندہ کے طور پر، آلسٹم
سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہی ہے اور اس کے مالزمین  60ہے۔ آلسٹم کا ہیڈکوارٹر فرانس میں ہے اور اس وقت یہ  ییں مارکیٹ کرتانہ

 ہے۔ افراد پر مشتمل  32,800کی تعداد 
 
  

 : کلیدی حقائق
  

 : برامپٹن کا ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کا شعبہ، درج ذیل حقائق کے ساتھ برامپٹن میں مالزمتوں کا سب سے بڑا فراہم کنندہ ہے

  کمپنیاں جن میں آٹوموٹِو، پالسٹک، فیبریکیٹڈ میٹل اور دیگر ذیلی شعبے شامل ہیں  900تقریبًا 

 35,000 ہیں سے زیادہ مالزمین  

  ہمارے قومیGDP  ًبلین کا حصہ ڈالتا ہے   4$ا میں انداز 
  
 

 : اقتباسات
  
ٹیکنالوجی اور جدت کے شعبے میں عالمی سطح پر قیادتی حیثیت کے حصول کے لیے برامپٹن درست سمت میں گامزن ہے۔ ہمارے پاس "

آلسٹم کے اضافے سے ہماری  ایک انتہائی بامہارت اور پیشہ وارانہ طور پر ماہر افرادی قوت موجود ہے اور ہماری کاروباری کمیونٹی میں
 "  موقع میسر آئے گا۔ یکا مزیدمقامی افرادی قوت کو اپنے ہی شہر میں خدمات پیش کرنے کا 

 میئر لنڈا جیفری           -
 
  



 

 

 آلسٹم کی طرح کی عالمگیر کمپنیوں کی جانب سے کی جانے والی سرمایہ کاریوں سے ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں ہمارے شہر"
کے مواقع پیدا ہوں گے اور  وںجہ سے زیادہ تنخواہ والی مالزمتکی شہرت میں ایک عالمی حصہ دار کے طور پراضافہ ہو گا۔ اس کی و
 "   مستقبل میں برامپٹن میں سرمایہ کاری کے امکانات میں بھی اضافہ ہو گا۔

 جیف بومین، چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ کمیٹی   -
 

  
کے شعبے میں نئے کاروباروں کی رغبت سٹی آف برامپٹن کی بڑھوتری میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اس  ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ"

میں، آلسٹم کے افسران کی پیشہ وارانہ سوچ اور خلوص کے لیے میں ان کا تہہ  کاوشوںسہولت گاہ کو برامپٹن میں النے کی ہماری مشترکہ 
کردار ادا کیا ہے اور ہماری باہم مربوط کوششوں  اپنا کرنے میں سٹی کے کئی ڈیپارٹمنٹس نے دل سے شکر گزار ہوں۔ آلسٹم کے ساتھ کام

 "کی وجہ سے ہی ہم اتنی تیزی اور مٔوثر طریقے سے آگے بڑھنے کے قابل ہوئے ہیں۔
 باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر           - 
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ز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تی برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

و بڑھاتا ہے۔ ہم می کامیابی کعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

مالحظہ  cawww.brampton.مزید جاننے کے لیے  ۔فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 
 فرمائیں۔

 
 

 
 
  

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |ill@brampton.canatalie.stogd    

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton

