
 

 

 

16 ਫਰਵਰੀ, 2018  

ਉੱਨਤ ਨਨਰਮਾਣ ਸਪੁਰਕਲਸਟਰ ਘਸ਼ੋਣਾ ਦ ੇਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਮਕੌੇ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਾਇੰਸ ਐਡਂ ਇਕੋਨੋਨਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ (Innovation, Science and Economic 

Development) ਮੰਤਰੀ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਵਦੀਪ ਬ੍ੈਂਸ (Navdeep Bains) ਨੇ ਕੱਲਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਨਕ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਨਨਰਮਾਣ 
ਸੁਪਰਕਲਸਟਰ (Advanced Manufacturing Supercluster) ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ (Government of 

Canada) ਦੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰਕਲਸਟਰਸ ਪਨਿਲਕਦਮੀ (Innovation Superclusters Initiative) ਿੇਠ ਸੰਘੀ ਨਨਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਿੋਈ ਿੈ। 

ਉੱਨਤ ਨਨਰਮਾਣ ਸੁਪਰਕਲਸਟਰ ਦੀ ਬ੍ੋਲੀ ਨਵੱਚ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਏ ਸਨ। ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨੇ ਵੱਡੇ 
ਸੁਪਰਕਲਸਟਰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਵੱਚ ਫੰਨਡੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਨਤਭਾ ਨਵਕਾਸ ਪਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ (Brampton Board of Trade) ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਸਮੱੁਚੀ ਬ੍ੋਲੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਵੱਚ, ਨਸਟੀ ਸਨਕਨਰਆ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਨਡੰਗ ਸਬੰ੍ਧੀ ਫੈਸਨਲਆਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦਾ ਰਿੇਗਾ। 

ਨਵੀਂ ਨਨਗਮਤ ਨੈਕਸਟ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੁਫੈਕਚਨਰੰਗ ਕੈਨੇਡਾ (Next Generation Manufacturing Canada) (ਐਨ.ਜੀ.ਐਮ. (NGM) ਕੈਨੇਡਾ), 
ਫਰਮਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਅਤੇ ਿਜਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਖੰਡਾਂ ਨਵੱਚ ਨਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਫੰਨਡੰਗ ਪਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬ੍ਦਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਨਨਵੇਸ਼ਾਂ ਨਵੱਚ $800M ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਕਰੇਗੀ। 

ਸੁਪਰਕਲਸਟਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ (Greater Toronto) ਅਤੇ ਿੈਨਮਲਟਨ ਏਰੀਆ (Hamilton Area) ਿੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਆਰਨਥਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਨਥਰ ਿੈ। ਨਸਟੀ ਦੀ ਉੱਨਤ ਨਨਰਮਾਣ, ਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ 
ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਅਤੇ ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ (Ryerson University) ਨਜਿੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਵੱਚ 
ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿੈ। ਨਨਰਮਾਣ (ਮੈਨੁਫੈਕਚਨਰੰਗ) ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵੱਚ ਪੰਜ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਨਰਮਾਣ ਨਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਡਜਾਈਨ 
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ (Advanced Manufacturing and Design Technologies) ਲਈ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਦੇ ਸਨਕੱਲਡ ਟਰੇਡਸ ਸੈਂਟਰ (Skilled Trades 

Centre) ਨਜਿੇ ਸਟੇਕਿੋਲਡਰ ਸੈਕਟਰ ਨਵੱਚ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਿਨ।  

ਉੱਨਤ ਨਨਰਮਾਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਨਥਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਲਕ ਿੈ। ਸਾਊਥਵੈਸਟਰਨ ਓਨਟੈਰੀਓ (Southwestern Ontario) 

ਨਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਰਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਬੰ੍ਨਧਤ ਸਾਂਝੀ ਘਣਤਾ ਿੈ। ਉੱਨਤ ਨਨਰਮਾਣ ਸੁਪਰਕਲਸਟਰ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੰਨ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਿਨ: 

· ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਰਣਾਲੀਆਂ, ਏ.ਆਈ. (AI), IoT, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਨਖਆ, ਰੋਬ੍ੋਨਟਕਸ, ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਨਜਿੇ ਕੰਮਾਂ 
ਨਵੱਚ ਸਨਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਵੱਚ ਸਨਿ-ਨਨਵੇਸ਼ 

· ਨਨਰਮਾਣ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ, ਟੈਸਟਬ੍ੈਡਸ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਨਵੱਚ ਸਨਿਯੋਗ 



 

 

· ਸਨਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜਬ੍ੂਤ ਈਕੋਨਸਸਟਮ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਨਰਮਾਣ ਨਵੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਵੀਕਰਣ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਉਦਾਿਰਨ 
ਲਈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਤਪਰਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਟਰੇਨਨੰਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ ਗਾਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚਣ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਿਾਸਲ ਕਰਨ (ਗੋ-ਟ-ੂ
ਮਾਰਕੀਟ) ਨਵੱਚ ਸਨਿਯੋਗ  

 

ਿਵਾਲੇ: 

“ਮੈਂ ਉੱਨਤ ਨਨਰਮਾਣ ਸੁਪਰਕਲਸਟਰ ਨਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਨਲਜਾਣ ਲਈ ਟੋਡ ਲੈਟਸ (Todd Letts) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਾਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਿਰ ਦੇ ਮਜਬ੍ੂਤ ਨਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਆਧਾਰ ਨੰੂ ਸਿਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਿਨਾਂ ਨਵੱਚੋਂ 
ਇੱਕ ਿੈ, ਨਜਸਨੰੂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ੋਲੀ ਨੰੂ ਨਜੱਤਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਠੋਸ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ 
ਿਾਂ। ਇਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਆਰ. ਐਡਂ ਡੀ. (R&D) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨਮਆਂ ਨੰੂ ਨਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਨਵੱਚ ਨਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਿਰ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ 
ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਿੈ।” 

-          ਮੇਅਰ ਨਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

“ਇਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵੱਚ ਉੱਨਤ ਨਨਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟ-
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ (ਸਕੋਪ) ਅਨਜਿੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਨਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ 
ਇਿ ਨਵੀਂ ਫੰਨਡੰਗ ਨਲਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ।”  

-          ਨਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਨ (Jeff Bowman), ਮੁਖੀ, ਇਕੋਨੋਨਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ 

“ਉੱਨਤ ਨਨਰਮਾਣ ਸਾਰੇ ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਵਾਧਾ ਸੈਕਟਰ ਿੈ। ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੰਨਡੰਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ-
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਸਤਾਵ ਨਸਰਫ ਅਨਜਿੇ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਨਨਵੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਉੱਚ ਤਨਖਾਿ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ।” 

-          ਬ੍ੌਬ੍ ਡਾਰਨਲੰਗ (Bob Darling), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਕੋਨੋਨਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਨਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਨਵੱਖ ਲਈ ਨਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਨਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵਨਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਨਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵੱਚ ਸਨਥਤ ਿਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਨਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਨਿਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਨਜਿਾ ਜੁਨੜ੍ਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਨਿਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਨਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank


 

 

 

 
 
 
 
 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਨਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

