
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

 સીટી ઑફ બ્રમે્પટન ફડેરલ અન ેપ્રોવિન્સની સરકારના ભાગીદારો અન ેStellantis (સ્ટલેાવન્ટસ)ની 

રોકાણ ઘોષણાન ેઆિકાર ેછે 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (મે 2, 2022) – સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન આજે થયેલી ઘોષણાને આિકારે છે કે ઇલેવરિક િાહનો બનાિિા - Stellantis 

(સ્ટેલાવન્ટસ) ની પોતાની બ્રેમ્પટન સગિડ સવહત - તઓેના કેનરેડયન ઓટો પ્લાન્્સન ેપુનઃસ્થાવપત કરિામાાં મદદરૂપ થિા ફેડરલ અને 

પ્રોવિન્સની સરકારો $1 વબવલયન ઉપરાાંતનુાં સવહયારાં રોકાણ કરી રહી છે. Stellantis પોતાના ઇલેવરિરફકેશન પ્રોજેર્સમાાં બીજા $2.4 

વબવલયનનુાં રોકાણ કરી રહુ્ાં છે. 

પોતાના બ્રેમ્પટન એસેમ્્લી પ્લાન્ટમાાં, Stellantis બેટરી-ઇલેવરિક અને હાઇવબ્રડ િાહનોનુાં ઉત્પાદન કરિાની ક્ષમતા ઘરાિતી લચીલી 

એસેમ્્લી લાઇન સ્થાપશે. આ ઑિરહૉલથી ઓછુાં-ઉત્સજજન કરતા િાહનો માટે િધતી જતી ઉપભોરતાની માગને સાંતોષિા ઓટોમેકરની 

ક્ષમતામાાં િવૈિધ્યકરણ કરશ.ે ઓન્ટરેરયોની $132 વમવલયન સુધીની કરટબદ્ધતા બ્રેમ્પટનમાાં આ સગિડનુાં લાાંબા-ગાળાનુાં ભાવિ સુરવક્ષત 

બનાિિામાાં મદદ કર ેછે. 

બ્રેમ્પટનમાાંની Stellantis સગિડ બ્રેમ્પટનના ઓટોમોરટિ ઉદ્યોગનુાં લાંગર (એન્કર) છે, અન ેસ્થાવનક અથજતાંત્ર પર નોંધપાત્ર રીત ેપ્રભાિ 

પાડીને, લગભગ 3,000 ઉત્પાદન નોકરીઓ પૂરી પાડ ેછે. તેઓ સમગ્ર પ્રોવિન્સમાાં ઘણી પરોક્ષ નોકરીઓ પણ પૂરી પાડે છે. એિો અાંદાજ છે કે 

ઓટોમોરટિ સગિડમાાં દરેક પ્રત્યેક નોકરીથી, પાાંચથી છ પરોક્ષ નોકરીઓ ઊભી થાય છે. 

 

બ્રેમ્પટનનુાં આધુવનક ઉત્પાદન કે્ષત્ર દરેક ઉદ્યોગ આરપાર સહયોગ, ભાગીદારીઓ અન ેનિીન શોધ માટેનો પાયો છે. ત ેરોજગાર આપતો 

બ્રેમ્પટનનો સૌથી વિશાળ ઉદ્યોગ છે, જે શહેરના કાયજબળનો લગભગ ચોથો ભાગ છે. 23 ટકા જેટલુાં બ્રેમ્પટનનુાં આધવુનક ઉત્પાદન કે્ષત્ર 

કાયજબળ ઓટોમોરટિ ઉદ્યોગમાાં છે. 

 

બ્રેમ્પટનના ઓટોમોરટિ ઉદ્યોગ અને આધવુનક ઉત્પાદન કે્ષત્ર પર િધ ુમાવહતી માટે િબેસાઇટ www.investbrampton.ca જુઓ. 

ઝડપી માવહતી 

• ફેબ્રુઆરીમાાં, બ્રેમ્પટનના ઓટોમોરટિ ઉદ્યોગના મહત્િની ચચાજ કરિા અને સરકારના બધાાં સ્તરોએ Stellantis બ્રેમ્પટન એસેમ્્લી 

પ્લાન્ટમાાં રોકાણ માટેની જરૂરરયાત વિશ ેજાગરૂકતા ઊભી કરિા સીટીએ બ્રેમ્પટન ઓટોમોરટિ ફોરમનુાં આયોજન કયુું હતુાં. આ 

ફોરમમાાં બ્રેમ્પટન સીટી કાઉવન્સલના સભ્યો, ઇકોનોવમક ડેિલપમેન્ટ સ્ટાફ, વમવનસ્ટસજ, સ્થાવનક MPs અને MPPs હાજર રહ્ાાં 

હતા, જેઓએ બ્રેમ્પટનનો ઓટોમોરટિ ઉદ્યોગ અને ઓન્ટેરરયો અને કેનેડાના બહોળા ઓટોમોરટિ ઉદ્યોગોના ભાવિની ચચાજ કરી 

હતી. 

• બ્રેમ્પટનની Stellantis સગિડ તેઓના િવૈવિક સાંચાલન સ્થળોમાાંથી એકમાત્ર પ્લાન્ટ છે જે ડોજ (Dodge) ચાજજસજ, ડોજ 

ચેલેન્જસજ, અને ક્રાઇસ્લર 300s નુાં ઉત્પાદન કર ેછે. 

• બ્રેમ્પટનમાાં બનતી 90 ટકા ઉપરાાંત કારો વનયાજત થાય છે અને તેમાાંની મોટા ભાગની વિશાળ સાંખ્યા ય.ુએસ.માાં જાય છે. 

• બ્રેમ્પટનમાાં ઓટોમોરટિ પા્સજના ઉત્પાદન ઉદ્યોગમાાં મેગ્ના (Magna), માર્ટજનરીઆ (Martinrea), ABC ટેકનોલોજીસ અને 

અન્ય ઘણી સવહતની ઘણી મોટી કાંપનીઓ છે. 

અિતરણો (રિૉ્સ): 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.investbrampton.ca/&data=05%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C9c19f948fa0649e8b76808da2c8ed461%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637871289201571404%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQ
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/774


 

 

“બ્રેમ્પટન આપણી Stellantis (સ્ટેલાવન્ટસ) સગિડ, અને એક વિશાળ અન ેનિીન આધુવનક ઉત્પાદન કે્ષત્ર દ્િારા રચાયેલ ઓટોમોરટિ 

ઉત્કૃષ્ટતાનો ગૌરિપૂણજ ઇવતહાસ ધરાિે છે. અમે રોમાાંવચત છીએ કે આપણાં શહેર ઇલેવરિક િાહનો તરફ િૈવવિક ઓટોમોરટિ ઉદ્યોગના પ્રયાણનો 

ભાગ બનશ,ે અન ેઅમે આ સવહયારા રોકાણ માટ ેફેડરલ અને પ્રોવિન્સની સરકારોમાાં આપણાાં મૂલ્યિાન ભાગીદારો અને Stellantis નાાં 

આભારી છીએ. બ્રેમ્પટન, આપણાં સ્થાવનક કાયજબળ, અને આપણાાં ઓટોમોરટિ ઉદ્યોગ માટે ભવિષ્ય ઉજ્જિળ છે.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટનનુાં આધવુનક ઉત્પાદન કે્ષત્ર આપણાાં સમુદાયમાાં બધાાં ઉદ્યોગોને આિરી લઇને સહયોગ, ભાગીદારીઓ, અને નિીન શોધ માટેનો પાયો 

છે, જે રોજગારની દૃવષ્ટએ આપણાાં શહેરના સૌથી વિશાળ ઉદ્યોગનુાં પ્રવતવનવધત્િ કર ેછે. આપણાાં સરકારી ભાગીદારો અને Stellantis દ્િારા 

આજે થયેલી રોકાણ ઘોષણા બદલ આપનો આભાર, અને આપણાાં સમર્પજત ઇકોનોવમક ડિેલપમેન્ટ સ્ટાફનો આભાર જેઓએ આ રોકાણ 

માટેની જરૂરરયાતની આસપાસ જાગરૂકતા ઊભી કરી. આનાથી આપણાાં સમગ્ર સમુદાયને લાભ થશે, અને તકો આપતા શહેર તરીકે, બ્રેમ્પટન 

ઓટોમોરટિ ઉદ્યોગના ઇલેવરિરફકેશનમાાં અગ્રણી બનિામાાં રોમાાંચ અનુભિે છે.” 

- માર્ટજન વમડીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉવન્સલર, િોર્ડસજ 3 અને 4; પ્રમુખ, આર્થજક વિકાસ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટન નિીન શોધ અને આધુવનક ઉત્પાદનમાાં અગ્રણી છે. અમે આજે થયેલી ઘોષણાને આિકારીએ છીએ જેનાથી Stellantis ને પોતાની 

બ્રેમ્પટન સગિડને પુનઃસ્થાવપત કરિાની છૂટ મળશ.ે ઇલેવરિરફકેશન તરફ આ પ્રયાણથી ન કિેળ આપણાાં સ્થાવનક અથજતાંત્રને લાભ થશે, પણ ત ે

બ્રેમ્પટનને ઓટોમોરટિ ઉદ્યોગના ભાવિન ેમોખર ેરાખિા દેશ.ે” 

- પૉલ વિસેન્ટ (Paul Vicente), પ્રાદવેશક કાઉવન્સલર, િોર્ડસજ 1 અને 5; ઉપાધ્યક્ષ, આર્થજક વિકાસ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટન ઇકોનોવમક ડિેલપમેન્ટ ઑરફસ આપણાાં સ્થાવનક ઓટોમોરટિ ઉદ્યોગ - Stellantis ઇલેવરિક િાહનો બનાિિા પોતાની બ્રેમ્પટન 

સગિડને પુનઃસ્થાવપત કરી રહુ્ાં છે ત્યાર ે- તેઓને ટેકો આપિાનુાં ચાલુ રાખિા આશાિાદી છે. બ્રેમ્પટન ભાવિ-વિચારશીલ આધવુનક ઉત્પાદન 

કે્ષત્રને ટેકો આપિા વ્યૂહાત્મક રીતે વસ્થત છે, અને આપણાાં ઉચ્ચ ગુણિત્તાના કાયજબળ અન ેઍિોડજ-વિજેતા ઉત્પાદન િડે, આપણે ઓટોમોરટિ 

ઉદ્યોગના ભાવિનો ભાગ બનિા પરરપૂણજ સ્થળ પૂરાં પાડીએ છીએ.” 

- રલૅર બાનેટ (Clare Barnett), ડાઇરરેટર, આર્થજક વિકાસ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“આજની ઘોષણા દશાજિે છે કે ઓટોમોરટિ ઉત્પાદન નોકરીઓ સુરવક્ષત કરિા અને કેનરેડયન ઉત્પાદન મજબૂત રાખિા યવુનયનો, સરકારો અને 

ઉદ્યોગ સાથે આિે ત ેકટેલુાં મહત્િપૂણજ છે. બ્રેમ્પટન એસેમ્્લી પ્લાન્ટમાાં મહેનત,ુ સમર્પજત લોકો પોતાની શ્રણેીના કટેલાક ઉચ્ચતમ ગણુિત્તાના 

શ્રેષ્ઠ-િેચાણ ધરાિતા િાહનો બનાિિામાાં ગૌરિ અનભુિે છે. હિે, આપણે પણ આગામી િષો માટ ેકેનડેાની ઇલેવરિક િાહનની સાંક્રાાંવતમાાં સરટક 

ભૂવમકા ભજિિાનુાં ગૌરિ ધરાિી શકીએ છીએ” 

- ડેની પ્રાઇસ (Danny Price), પ્રમુખ, યવુનફોર લોકલ (Unifor Local) 1285 

“આ રોકાણ બ્રેમ્પટન પ્રત્ય ેStellantis (સ્ટેલાવન્ટસ) ની સુદૃઢ કરટબદ્ધતાની પુનઃ માંજૂરી દશાજિ ેછે. સ્થાવનક સપ્લાયસજ અન ેકમજચારીઓ 

માટે, આ રોકાણનો ધોધમય પ્રભાિ આપણાાં સમુદાયના ભાવિ માટે અત્યાંત સારી આગાહી કર ેછે.“ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યિસાયો છે. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાદજ છે 

લોકો. અમને ઊજાજ મળે છે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમે રોકાણ માટે આ કષજણનુાં કને્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાજિરણીય નવિનતા તરફ દોરી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્િ 



 

 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીદારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સુરવક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપર 

જોડાિ. િધુ જાણિા માટે www.brampton.ca 

 
 

વમરડયા સાંપકજ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવલ્ટકલ્ચરલ 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
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