
 

 

                      برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن وفاقی اور صوبائی حکومت کے شراکت داروں اور سٹیلنٹیس کی جانب سے سرمایہ   
 کاری کے اعالن کا خیرمقدم کرتا ہے 

  

سٹی آف برامپٹن آج کیے گئے اس اعالن کا خیرمقدم کرتا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں   – (2022مئی  2برامپٹن، آن )
بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر رہی ہیں تاکہ سٹیلنٹِس کو اس کے کینیڈا کے آٹو پالنٹس کو دوبارہ بحال   1مشترکہ طور پر $

کو الیکٹرک گاڑیاں بنانے میں مدد بھی دی جائے۔   -اہ بشمول برامپٹن میں اس کی سہولت گ -کرنے میں مدد دی جا سکے 
 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔  2.4سٹیلنٹیس اپنے بجلی کے منصوبوں پر مزید 

اپنے برامپٹن اسمبلی پالنٹ میں، سٹیلنٹیس ایک لچکدار اسمبلی الئن نصب کرے گا جو بیٹری الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیاں تیار  
سے لیس ہو گا۔ یہ اوور ہال مضر صحت گیسوں کے کم اخراج والی گاڑیوں کے لیے صارفین کی بڑھتی  کرنے کی صالحیت

ملین تک کی سرمایہ کاری   132ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے آٹومیکر کی صالحیت کو متنوع بنائے گا۔ اونٹاریو کا $
 ظ بنانے میں مدد کرے گا۔کرنے کا عزم برامپٹن میں سہولت گاہ کے طویل مدتی مستقبل کو محفو

برامپٹن میں سٹیالنٹِس کی سہولت گاہ برامپٹن کی آٹوموٹِو انڈسٹری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور مقامی معیشت پر 
مینوفیکچرنگ مالزمتیں فراہم کرتی ہے۔ یہ صوبے بھر میں بہت سی  3,000نمایاں طور پر اثر انداز ہوتی ہے اور یہ تقریباً 

رتا ہے۔ یہ اندازہ بھی لگایا گیا ہے کہ آٹوموٹو کی سہولت گاہ کی ہر ایک مالزمت کے لیے، زیادہ  بالواسطہ مالزمتیں بھی مہیا ک
 سے زیادہ پانچ سے چھ بالواسطہ مالزمتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ 

 
ے برامپٹن کا ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کا شعبہ ہر صنعت میں تعاون، شراکت اور اختراع کی بنیاد ہے۔ یہ روزگار کے لحاظ س

برامپٹن کی سب سے بڑی صنعت ہے، جو شہر کی افرادی قوت کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ ہے۔ برامپٹن کے ایڈوانسڈ 
 فیصد افرادی قوت آٹوموٹِو انڈسٹری میں کام کرتی ہے۔  23مینوفیکچرنگ کے شعبے کی 

 
ید معلومات کے لیے مالحظہ برامپٹن کی آٹوموٹِو انڈسٹری اور ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے شعبے کے بارے میں مز
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ی کی اہمیت پر بات چیت کرنے اور حکومت کی تمام پچھلے ہفتے، سٹی آف برامپٹن نے برامپٹن کی آٹوموٹِو انڈسٹر •
سطحوں کی جانب سے سٹیالنٹِس برامپٹن اسمبلی پالنٹ میں سرمایہ کاری کی ضرورت کے بارے میں آگاہی  پیدا  

اس فورم میں برامپٹن سٹی کونسل کے اراکین، اقتصادی    کی میزبانی کی۔ برامپٹن آٹوموٹِو فورمکرنے کے حوالے سے 
نے شرکت کی، جنہوں نے برامپٹن کی آٹو موٹو انڈسٹری کے   MPPsاور  MPsترقی کے عملے، وزراء، مقامی 

 دلہ خیال کیا۔ مستقبل اور اونٹاریو اور کینیڈا کی آٹو موٹیو انڈسٹریز کے وسیع تر تناظر پر تبا 
برامپٹن کی سٹیالنٹِس سہولت گاہ اپنے عالمی آپریشنز میں وہ واحد پالنٹ ہے جو ڈاج چارجرز، ڈاج چیلنجرز اور   •

 تیار کرتی ہے۔  300sکریسلر 
 فیصد سے زیادہ کاریں برآمد کی جاتی ہیں جن کی اکثریت امریکہ کو جاتی ہے۔  90برامپٹن میں بنی ہوئی  •
برامپٹن میں آٹوموٹِو پارٹس مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں کئی بڑی کمپنیاں کام کر رہی ہیں جن میں میگنا، مارٹنریا،   •

ABC  ٹیکنالوجیز اور بہت سی دیگر کمپنیوں کی ملکیتی سہولت گاہیں شامل ہیں۔ 

 اقتباسات 
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ے جو ہماری سٹیلنٹِس سہولت گاہ اور ایک بڑے  "برامپٹن کی آٹو موٹیو صنعت میں شاندار کارکردگی کی ایک قابل فخر تاریخ ہ
اور جدید جدید مینوفیکچرنگ سیکٹر کے ذریعے اپنے پأوں جمائے ہوئے ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا شہر الیکٹرک گاڑیوں پر 

لیے منتقل ہونے کے حوالے سے عالمی آٹو موٹیو انڈسٹری کی تبدیلی کا حصہ بنے گا اور ہم اس مشترکہ سرمایہ کاری کے 
وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور سٹیلنٹیس میں اپنے قابل قدر شراکت داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ برامپٹن، ہماری مقامی  

 افرادی قوت اور ہماری آٹو موٹیو انڈسٹری کا ایک مستقبل روشن ہے۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

ہ ہماری کمیونٹی کی تمام صنعتوں میں باہمی تعاون، شراکت داری اور اختراع کی "برامپٹن کا جدید ترین مینوفیکچرنگ کا شعب
بنیاد پر قائم ہے، جو روزگار پیدا کرنے کے لحاظ سے ہمارے شہر کی سب سے بڑی صنعت کی نمائندگی کرتا ہے۔ آج اعالن 

مارے اقتصادی ترقی کے بلند حوصلہ  کردہ سرمایہ کاری کے لیے ہمارے حکومتی شراکت داروں اور سٹیلنٹیس کا شکریہ اور ہ
عملے کا بھی شکریہ جنہوں نے اس سرمایہ کاری کی ضرورت کے بارے میں بیداری پیدا کی۔ اس سے ہماری پوری کمیونٹی 

کو فائدہ پہنچے گا اور مواقع کے ایک شہر کے طور پر، برامپٹن آٹوموٹیو انڈسٹری کو گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کرنے میں ایک 
 بننے کے لیے پرجوش ہے۔" رہنما 

 ؛ چیئر، اکنامک  ڈیویلپمنٹ، سٹی آف برامپٹن 4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 

"برامپٹن جدت اور جدید مینوفیکچرنگ میں ایک رہنماء کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم آج کے اعالن کا خیرمقدم کرتے ہیں جو  
وبارہ کھولنے کے قابل بنائے گا۔ نہ صرف یہ کہ گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کرنے سٹیلنٹیس کو برامپٹن کی اپنی سہولت گاہ کو د 

کے عمل کی طرف بڑھنے سے ہماری مقامی معیشت کو فائدہ پہنچے گا بلکہ یہ برامپٹن کو آٹو موٹیو انڈسٹری کے مستقبل میں 
 سب سے آگے رہنے کے قابل بھی بنائے گا۔"

 ؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز  -

کی حمایت جاری   –ہماری مقامی آٹو موٹیو انڈسٹری کے ایک مضبوط سہارے  –"برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ آفس سٹیلنٹیس 
ہیں۔ برامپٹن رکھنے کا منتظر ہے کیونکہ وہ الیکٹرک گاڑیاں بنانے کے لیے اپنی برامپٹن کی سہولت گاہ کو دوبارہ چال رہے 

حکمت عملی سے آگے کی سوچ رکھنے والے جدید مینوفیکچرنگ سیکٹر کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور اپنی اعلٰی 
معیار کی افرادی قوت اور ایوارڈ یافتہ مینوفیکچرنگ کے ساتھ، ہم آٹو موٹیو انڈسٹری کے مستقبل کا حصہ بننے کے لیے ایک 

 " بہترین مقام فراہم کرتے ہیں۔

 کلیہر بارنیٹ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن  -

"آج کا اعالن ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے کہ یونین، حکومتیں اور صنعت آٹوموٹو مینوفیکچرنگ کی مالزمتوں کے تحفظ اور 
اسمبلی پالنٹ کے محنتی اور خدمت سے  کینیڈا کے مینوفیکچرنگ کے شعبے کو مضبوط رکھنے کے لیے اکٹھے ہوں۔ برامپٹن 

سرشار لوگ اپنی کالس میں کچھ اعلٰی معیار کی، سب سے زیادہ فروخت ہونے والی گاڑیاں بنانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔  
 اب، ہمیں آنے والے سالوں میں کینیڈا کی الیکٹرک گاڑیوں پر منتقلی میں اہم کردار ادا کرنے پر بھی فخر ہو سکتا ہے"

 1285ڈینی پرائس، پریزیڈینٹ یونیور لوکل   -

یہ سرمایہ کاری سٹیلنٹس کے برامپٹن کے ساتھ مضبوط عزم کی دوبارہ تصدیق کرتی ہے۔ مقامی سپالئرز اور مالزمین کے  "
 لیے، اس سرمایہ کاری کے بڑے اور مثبت اثرات ہماری کمیونٹی کے مستقبل کے لیے بہت اچھے ہوں گے۔ " 

 کائل، چیف ایگزیکٹو آفیسر، برامپٹن نورڈ آف ٹریڈ ٹوڈ  -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca ط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے پر مربو انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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