
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

બૅ્રમ્પટનના ઓટોમોરટવ ઉદ્યોગના ભવવષ્યની ચચાા કિવા માટે સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન યોજે છે ઓટોમોરટવ ફોિમ 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (23 ફેબ્રુઆિી 2022) – ગત સપ્તાહમાાં વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટને બ્રૅમ્પટનના ઓટોમોરટવ ઉદ્યોગની 

અગત્યતાની ચચાા કિવા માટે અને સિકાિના તમામ સ્તિ ેસ્ટેલાવન્ટસ બ્રૅમ્પટન એસેવમ્લલ પ્લાન્ટમાાં (Stellantis Brampton 

Assembly Plant) િોકાણ કિવાની જરૂરિયાત અાંગે જાગરૂકતા ઊભી કિવા બ્રૅમ્પટન ઓટોમોરટવ ફોિમ હાથ ધયુું. 

ફોિમમાાં બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉવન્સલના સભ્યો, ઇકોનોવમક ડેવલેપમેન્ટ સ્ટાફ, માંત્રીઓ, સ્થાવનક MP અને MPPઓએ હાજિી 

આપી જેમણે બ્રૅમ્પટનના ઓટોમોરટવ ઉદ્યોગના ભવવષ્ય તમેજ બહોળા ધોિણે ઓન્ટારિયો અને કૅનેડાના ઓટોમોરટવ ઉદ્યોગોની 

ચચાા કિી. 

બ્રૅમ્પટન ખાતેની સ્ટેલાવન્ટસ સુવવધા બ્રૅમ્પટનના ઓટોમોરટવ ઉદ્યોગની ધિોહિ છે અને તે આશિે 3,000 વનમાાણકાિી િોજગાિો 

પ્રદાન કિીને નોંધપાત્ર િીતે સ્થાવનક અથાતાંત્રને પ્રભાવવત કિે છે. તે આખા પ્રાાંતમાાં સપ્લાયિો, લોવજવસ્ટક્સ, અને ટ્રકકાંગ કાંપનીઓ 

તેમજ HVAC અને વવદ્યુત કાંપનીઓ સાથેના અનેક િોજગાિ આડકતિી િીતે પ્રદાન કિે છે. એવો અાંદાજ છે ક ેઓટોમોરટવ 

ઉદ્યોગમાાં દિ એક િોજગાિ દીઠ પાાંચથી છ પિોક્ષ નોકિીઓ ઊભી થાય છે. 

દિેક ઉદ્યોગમાાં બ્રૅમ્પટનનુાં ઉન્નત ઉત્પાદન ક્ષેત્ર સહયોગ અને ભાગીદાિીઓનો પાયો છે. િોજગાિને જોતા ત ેબ્રૅમ્પટનનો સૌથી 

મોટો ઉદ્યોગ છે જેમાાં લગભગ શહેિના ચોથા ભાગના કાયાબળનો સમાવેશ થાય છે. બ્રૅમ્પટનનુાં ઉન્નત ઉત્પાદન ક્ષેત્રનુાં 23 ટકા 

કાયાબળ ઓટોમોરટવ ઉદ્યોગમાાં છે. 

બ્રૅમ્પટનના ઓટોમોરટવ ઉદ્યોગ અને ઉન્નત ઉત્પાદન ક્ષેત્ર (Advanced Manufacturing sector) વવશ ેવધુ માવહતી માટે 

અહીં મુલાકાત લો: www.investbrampton.ca. 

હરકકતોનો ટ ાંકસાિ 

• બ્રૅમ્પટનની સ્ટેલાવન્ટસ સુવવધા તેમના વૈવવવક ઓપિશેનોનો એક માત્ર એવો પ્લાન્ટ છે જે Dodge Chargers (ડૉજ 

ચાજાિ), Dodge Challengers (ડૉજ ચેલેન્જિો), અને Chrysler 300 (રિસ્લિ 300)નુાં ઉત્પાદન કિે છે. 

• બ્રૅમ્પટનમાાં બનેલી 90 ટકા કાિનો વનકાસ થાય છે જેનો મોટો ભાગ યુએસમાાં જાય છે. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.investbrampton.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|a620f16417234a59ce5108d9f6f1c01a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637812340597520263|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=3i4kU4ZNADBSmUgnc12rCzyG/WnD66fMk35BGxKm57Y=&reserved=0


 

 

• બ્રૅમ્પટનમાાં ઓટોમોરટવ પાર્ટસા મેન્યુફેક્ચકિાંગ ઉદ્યોગમાાં મગે્ના (Magna), માર્ટાનરિઅ (Martinrea), એબીસી 

ટેક્નોલોજીસ (ABC Technologies) અને અન્ય ઘણી કાંપનીઓની માવલકીની સુવવધાઓ સવહત ઘણી મોટી 

કાંપનીઓ છે. 

સવુાક્યો 

"બ્રૅમ્પટન આપણી સ્ટેલાવન્ટસ સુવવધાના નેજા હેઠળ ઓટોમોરટવ ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટતાનો ગૌિવપ ણા ઇવતહાસ ધિાવે છે, જે આશિે 

3,000 જેટલી સાિા પગાિધાિી ઉત્પાદન ક્ષેત્રના િોજગાિ પ િા પાડે છે અને પ્લાન્ટ પિ હોય એવી દિ એક નોકિી દીઠ આપણા 

સમુદાયમાાં અાંદાજે પાાંચથી છ અન્ય નોકિીઓ ઊભી કિે છે. વવરદત છે કે વવૈવવક ઓટોમોરટવ ઉદ્યોગ વવદ્યુત વાહનો તિફ વળી િહ્યો 

છે અને બ્રૅમ્પટન – તેના વવશાળ અને ઇનોવેરટવ ઉન્નત ઉત્પાદન ક્ષેત્રને જોતા - આ પરિવતાનનો ભાગ બને ત ેજરૂિી છે. હુાં ફેડિલ 

અને પ્રાાંતીય સિકાિોમાાં અમાિા ભાગીદાિોને સ્ટલેાવન્ટસ સાથે તેમના બ્રૅમ્પટન પ્લાન્ટમાાં િોકાણ સુવનવવચત કિવા માટે કાયા કિવા 

વવનાંતી કરાં છુાં.” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મયેિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

બ્રૅમ્પટનનુાં અદ્યતન ઉત્પાદન ક્ષેત્ર એ બ્રૅમ્પટનના તમામ ઉદ્યોગોમાાં સહયોગ, ભાગીદાિી અને ઇનોવેશનનો પાયો છે, જે િોજગાિ 

દ્વાિા આપણા શહેિના સૌથી મોટા ઉદ્યોગનુાં પ્રવતવનવધત્વ કિે છે. એકલા સ્ટેલાવન્ટસ પ્લાન્ટમાાં અને આપ ર્તા શ્રાંખલા દ્વાિા જ 

15,000 થી વધુ નોકિીઓ જળવાય છે તેવો લઘુત્તમ અાંદાજ છે. બ્રૅમ્પટનના ઓટોમોરટવલક્ષી ભવવષ્ય માટે સ્ટેલાવન્ટસની 

સુવવધામાાં સુિવક્ષત િોકાણ કિવા આપણે સહુએ ભેગા મળી કાયા કિવાની જરૂિ છે. 

- માર્ટાન મેરડિોસ (Martin Medeiros), િીજનલ કાઉવન્સલિ, વૉડા 3 & 4; પ્રમુખ, ઇકોનોવમક ડેવેલપમેન્ટ, સીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન 

  

"હાલમાાં વવદ્યુત વાહનોની સુવવધાઓ માટે વનવેશના દીઘાકાવલક વનણાયો લેવામાાં આવતા હોવાને કાિણે સિકાિના તમામ સ્તિે સાથે 

મળીને તે સવુનવવચત કિવા કાયા થવુાં જોઇએ જેથી આપણે કોઇ તકો ચુકી ના જઈએ. સ્ટેલાવન્ટસ બ્રૅમ્પટન એક પુિસ્કાિ વવજેતા 

પ્લાન્ટ છે અને ત ેતેમના ઉત્પાદો માટે પ્રખ્યાત છે. અમાિા ભાગીદાિો સાથે કાયા કિીને અમને આશા બાંધાય છે ક ેસ્ટેલાવન્ટસ 

બ્રૅમ્પટન એસેવમ્લલ પ્લાન્ટમાાં સુિવક્ષત વનવશે કિી શકાશે જેથી અમાિા સ્થાવનક સમુદાયને અને કૅનેડાના ઓટોમોરટવ ઉદ્યોગને 

લાભ થાય. 

- પૉલ વવસેન્ટ, િીજનલ કાઉવન્સલિ, વૉડા 1 & 5; ઉપ પ્રમુખ, ઇકોનોવમક ડેવેલપમેન્ટ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 



 

 

"નોથા અમરેિકન માકટેમાાં તેની વ્ય હાત્મક પહોંચ, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કાયાબળ અને પુિસ્કાિ વવજેતા ઉત્પાદનને ધ્યાનમાાં લેતા, 

શહેિના ઉન્નત ઉત્પાદન ક્ષેત્રન ેટેકો આપવા બ્રૅમ્પટન વ્ય હાત્મક િીતે વસ્થત છે. અમાિી ઇકોનોવમક ડેવેલપમેન્ટ ઓરફસ બ્રૅમ્પટનના 

ઓટોમોરટવ ઉદ્યોગની ધિોહિ સમા સ્ટેલાવન્ટસને ટેકો આપવો ચાલુ િાખશ ે– અને સાથે જ ઉન્નત ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાાં િહેલ 

કાંપનીઓને જેથી આપણા સ્થાવનક અથાતાંત્રને લાભ થાય." 

-        રિચડા ફોવાડા, આયુક્ત, પ્લાનનાંગ એન્ડ ઇકોનોવમક ડેવેલપમને્ટ, વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

બ્રૅમ્પટન એસેવમ્લલ ખાતેના યુુ્વનફોિ (unifor) સભ્યો દુવનયાના કેટલાક ઉત્કૃષ્ટ ગુણવત્તા ધિાવતા અવત લોકવપ્રય વાહનો બનાવ ેછે 

અને અમાિી સવુવધા ચાલી િહેલી ઉત્પાદ અવધકૃવતઓ અને નવા વનવેશો માટે સુવસ્થત છે. આ પ્લાન્ટ જે પડકાિોનો સામનો કિી 

િહુ્યાં છે તે આખા કૅનેડાના ઓટો પ્લાન્ટ જે પડકાિોનો સામનો કિે છે તેવા નથી જેમાાં સામેલ છે તકલાદી વૈવવવક આપ ર્તા 

શ્રાંખલાઓ અને વવદ્યુવતકિણ તિફનુાં વલણ. અમન ેજાણ છે ક ેસરિય સિકાિી ટકેા અને સમાજ પ્રવૃત્તતા અને કામગાિ એકતા  સાથે 

બ્રૅમ્પટનમાાં ઓટો સેક્ટિનુાં ભવવષ્ય ઉજ્જવળ છે. 

-        ડેની પ્રાઇસ, પ્રમુખ, યુવનફોિ લોકલ 1285 

"વૈવવવક આપ ર્તા શ્રાંખલાઓમાાં અમાિો ઓટોમોરટવ સેક્ટિ એક આગેવાન તિીક ેઉભિી આવે એવી અમાિી સિકાિની ઇચ્છા છે. 

આ હરકકતમાાં બદલાય તે માટે અમે બનતુાં બધુાં જ કિી છુટીશુાં. સેક્ટિમાાં અમાિા ચાલુ િહેલા િોકાણો સાથે અમે એક મજબ ત અને 

ટકાઉ કૅનેરડયન બૅટિીની ઇકોવસસ્ટમ ઊભી કિી શકીએ તે માટે અમે વધુને વધુ તકો શોધવી ચાલુ િાખીશુાં અને હરિત સાિા 

પગાિવાળા િોજગાિ ઊભા કિીશુાં. સ્ટલેાવન્ટસની બ્રૅમ્પટન એસેવમ્લલ હાંમેશા અમાિે માટ ેઉચ્ચતમ પ્રાથવમકતા ધિાવશે અને અમાિી 

ટીમ આ સુવવધાનુાં ભવવષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવા માટે અથાક પરિશ્મ કિવાનુાં ચાલુ િાખશે. 

-          એન્ડી રફલમોિ, M.P., વમવનસ્ટિ ઓફ ઇનોવશેન, સાયન્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના સાંસદીય સવચવ 

"બ્રૅમ્પટન ખાતેનો સ્ટલેાવન્ટસનો પ્લાન્ટ સમુદાય અને દેશ માટે પાયાનો પથ્થિ છે. અમે તે વાિસાન ેઆગળ વધાિવા માટે 

પ્રવતબદ્ધ છીએ કે કેનરેડયન ઉદ્યોગ અને ગવતશીલતા આગામી પેઢીન ેઆગળ વધાિી શકે.  

-          ફ્લેવવયો વોલ્પ, પ્રમુખ, ઓટોમોરટવ પાર્ટસા મેન્યુફેક્ચિસા અસોવસએશન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદા છે 

લોકો. અમને ઊજાા મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ાણનુાં કને્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાાવિણીય નવવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 



 

 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

વમરડયા સાંપકા (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવલ્ટકલ્ચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

