
 

 

  

ફેબર્ુઆરી 16, 2018  

 

બર્ામ્પટન માટ ેએડવાન્સ્ડ મને્યફુકે્ચિરગ સપુર-ક્લસ્ચર ઘોષણાથી ઉભરતી તકો 

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો – માનનીય નવદીપ બેઇન્સ (Navdeep Bains), કેનેડાના નવીન શોધ, િવજ્ઞાન અને આિથક િવકાસ માટેના મંતર્ીએ 
ગઇકાલે જાહેરાત કરી કે કનેેડા માટે એડવાન્સ્ડ મેન્યુફેક્ચિરગ સુપર-ક્લસ્ચર, કેનેડા સરકારની ઇનોવેશન સુપર-ક્લસ્ચસર્ની પહેલ હેઠળ સંઘીય 
રોકાણો (ફેડરલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ) મેળવવાને લાયક બન્યંુ છે. 

એડવાન્સ્ડ મેન્યુફેક્ચિરગ સુપર-ક્લસ્ચર બોલીમાં 140 ઉપરાંત સંસ્થાઓ સહભાગી થઇ. સીટી ઓફ બર્ામ્પટને બહુ િવશાળ સુપર-ક્લસ્ચર 
પર્ોજેક્ટમાં ભંડોળ માટે પર્િતભાશાળી િવકાસ દરખાસ્ત અંગે બર્ામ્પટન બોડર્ ઓફ ટર્ેડ સાથે ભાગીદારી કરી. આ દરખાસ્ત અને એકંદરે બોલીને 
સહાયતા કરવામાં, શહેર આ પર્િકર્યામાં સિકર્યપણે પર્વૃત્તમય રહંુ્ય છે, અને આગામી વષ માં પણ ભંડોળ િનણર્યો કરવામાં આવે ત્યારે પર્વૃત્તમય 
બની રહેશે. 

નવી સંસ્થાિપત ને ટ જનરેશન મેન્યુફેક્ચિરગ કેનેડા (NGM Canada), ઉદ્યોગ અને સંઘીય સરકાર દ્વારા દરખાસ્ત હેઠળના રોકાણોમાં 
$800M ઉપરાંત છુટા કરવામાં આગેવાન બની રહેશે, છેવટે ભંડોળ દરખાસ્તો અને પર્ોજેક્ટ્સથી ફમ્સર્ (પેઢીઓ), સપ્લાય ચેઇન્સ (પુરવઠો 
પૂરો પાડનારાઓ), અને ચાવીરૂપ ઉદ્યોગ કે્ષતર્માં િનયુક્ત હજારો કેનેિડયન નાગિરકો માટે નવી તકો ઊભી થશે. 

સુપર-ક્લસ્ચર ભૌગોિલક દૃિષ્ટએ ગેર્ટર ટોરોન્ટો હેિમલ્ટન િવસ્તાર પર ધ્યાન આપે છે, અને બર્ામ્પટન આિથક િવકાસ અને રોકાણ માટે નવી તકો 
રળવા તૈયાર થયંુ છે. શહેર આધુિનક ઉત્પાદન, સિકર્ય ધંધાકીય ભાગીદારોમાં ન ધપાતર્ ઉપિસ્થિત ધરાવે છે, અને શેિરડેન કૉલેજ અને રાયરસન 
યુિનવિસટી જેવા ગૌણ-પછીના (પોસ્ટ-સેકન્ડરી) ભાગીદારો સાથે પર્વૃત્તમય છે. ઉત્પાદન કે્ષતર્ બર્ામ્પટનમાં 35,000 થી વધારે નોકરીઓ, 
આશરે 900 કંપનીઓ મારફતે પૂરી પાડે છે. બર્ામ્પટનમાં પાંચમાંથી એક વ્યિક્ત ઉત્પાદન ક્ષેતર્માં કામ કરે છે, અને શેિરડેનનું સેન્ટર ફોર 
એડવાન્સ્ડ મેન્યુફેક્ચિરગ એન્ડ િડઝાઇન ટેકનોલોજીસ અને શેિરડેનનું િસ્કલ્ડ ટર્ેડ્સ સેન્ટર જેવા ભાગીદારો આ કે્ષતર્માં તાકાત અને િવકાસ પૂરો 
પાડે છે. 

આધુિનક ઉત્પાદન કેનેડાના આિથક િવકાસ માટે િનણાર્યક ચાલકબળ છે. દિક્ષણ-પિશ્ચમી ઓન્ટેિરયો ઉત્પાદન અને ટેકનોલોજી, એમ બંને 
ક્ષેતર્માં ઘિનષ્ઠ ગીચતા ધરાવે છે. 

એડવાન્સ્ડ મને્યુફેક્ચિરગ સુપર-ક્લસ્ચર વ્યૂહરચના સાથે તર્ણ પાયાઓ જોડાયેલા છે: 

· સિહયારંુ રોકાણ કરો - સહયોગી, ઉદ્યોગ-આગેવાન પર્ોજનાઓમાં, જેમ કે િવઝન િસસ્ટમ્સ, AI (આિટિફિશયલ ઇન્ટેિલજન્સ), IoT, ડેટા 
િસક્યુિરટી, રોબોિટક્સ, એડવાન્સ્ડ મિટરીયલ્સ, અને એિડિટવ મેન્યુફેક્ચિરગ 

· સહાયતા કરો - નવા સાધનો, ટેસ્ટ-બેડ્સ અને માળખાગત સુિવધાઓ ઊભી કરવામાં, જેથી અત્યાધુિનક ઉત્પાદન કંપનીઓ ઊભી કરવામાં 
મદદ મળી રહે 

· િનમાર્ણ કરો - સહાયતા અને સેવાઓના ખડતલ પયાર્વરણતંતર્ને, જે ઉત્પાદનમાં ટેકનોલોજી સ્વીકરણને વેગમય બનાવે, એટલે કે ટેકનોલોજી 
તૈયાર કરતા મૂલ્યાંકનો, તાલીમ અને આવડત િવકાસ, અને બજારૂ સહાયતા. 



 

 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“હંુ ટૉડ લૅટ્સ (Todd Letts) અને બર્ામ્પટનના ટેર્ડ બોડર્નો આભાર માનું છંુ જેઓએ એડવાન્સ્ડ મેન્યુફેક્ચિરગ સુપર-ક્લસ્ચરમાં બર્ામ્પટનના 
પર્યત્નોને અગર્ગામી બનાવ્યા. આપણાં શહેરના સુદૃઢ ઉત્પાદન અને નવીન શોધના પાયાને સમથર્ન આપવાનું તેઓનું દૂરંદેશીપણંુ એ છે જેને 
અમે વહચીએ છીએ અને અમે આ બોલી જીતવા મદદરૂપ થવામાં તેઓએ કરેલી સખત વકાલત બદલ તેઓ સૌની કદર કરીએ છીએ. આ 
આપણંુ શહેર, સ્થાિનક ધંધાઓ, અને ગૌણ-પછીની સંસ્થાઓ માટે નવી ટેકનોલોજી, આર એન્ડ ડી, અને નવા કામદારોની તાલીમમાં રોકાણ 
કરવાની અજોડ તક દશાર્વે છે.” 

-          મેયર િલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 

“આ ઘોષણા બર્ામ્પટનની તાકાતમાં સીધેસીધો વધારો કરે છે. બર્ામ્પટનમાં આધુિનક ઉત્પાદન કે્ષતર્ની પિરિસ્થિત, અને આપણાં ગૌણ-પછીના 
ભાગીદારોની ક્ષમતાઓ નોકરીઓ અને રોકાણ માટેની શક્યતાઓ સુધારે છે જે આ નવા ભંડોળથી આવશે.” 

-          સીટી કાઉિન્સલર જૅફ બૉમેન (Jeff Bowman), પર્મુખ, ઇકોનોિમક ડેવલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચર (આિથક િવકાસ અને સંસ્કૃિત) 

“આધુિનક ઉત્પાદન એ આપણાં આિથક િવકાસના પર્યત્નો માટે ચાવીરૂપ િવકાસ કે્ષતર્ છે. આ પર્દેશ માટે નવું ભંડોળ, અને બર્ામ્પટનલક્ષી 
દરખાસ્ત માટેની શક્યતાથી માતર્ તકો અને રોકાણ એવા િવસ્તારમાં વધારવામાં મદદ મળી શકે છે જે આપણાં રહેવાસીઓ માટે ઘણી બધી 
ઊંચી આવક આપતી, કુશળ નોકરીઓની પહ ચ પૂરી પાડે.” 

-          બોબ ડાિલગ (Bob Darling), ડાયરેક્ટર ઇકોનોિમક ડેવલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચર  
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બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે કંપાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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