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 پرکلسٹر کے اعالن کے ساتھ برامپٹن کے لیے نئے مواقع کھل گئےایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ س  

ہے شتہ روز اعالن کیا ذاکنامک ڈیولپمنٹ، نے گائنس اینڈ ز، کینیڈا کے وزیر برائے انوویشن، سینقابل احترام جناب نودیپ ب –ن برامپٹن، آ
ی حکومت کی جانب سے کینیڈا ک کے مطابقحکمت عملی  ی حکومتینوفیکشرنگ سپر کلسٹر بنانے ککہ کینیڈا کے لیے ایک ایڈوانسڈ می

  ہے۔  یاقی سرمایہ کاری کے لیے اہل ہو گوفاکینیڈا انوویشن سپرکلسٹرز انیشیئیٹو کے تحت  اعالن کردہ

رنگ سپرکلسٹر کی بولی میں حصہ لیا۔ سٹی آف برامپٹن نے سپرکلسٹر کے بڑے پراجیکٹ چائد تنظیموں نے ایڈوانسڈ مینوفیکسے ز 140
کے حصے کے طور پر فنڈ کے حصول کے لیے قابلیتوں کی ترقی کی ایک تجویز پر برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کے ساتھ شراکت کی۔ اس 

ں، سٹی اس پورے عمل میں فعال طور پر شامل رہا اور اگلے سالوں کے دوران فنڈنگ کے فیصلوں تجویز اور مجموعی بولی کی حمایت می
 کے دوران فعال رہے گا۔

کینیڈا(، کو صنعت کے شعبے اور وفاقی حکومت سے مجوزہ  NGMرنگ کینیڈا )چحالیہ طور پر شامل کردہ نیکسٹ جنریشن مینوفیک
، سپالئی چینز، کمیونٹیوں اور وںسبب بنے گا، جس کے نتیجے میں فرمے حصول کا سے زیادہ ک 800Mسرمایہ کاریوں کی مد میں $

کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے فنڈنگ کی تجاویز  شہریوںہزاروں والے کینیڈا کے صنعت کے کلیدی حصوں میں مالزمت کرنے 
 اور پراجیکٹ الئے جائیں گے۔

انٹو ایریا ہو گا اور برامپٹن اس عمل میں معاشی ترقی اور سرمایہ کاری کے مواقع دیکھ جغرافیائی طور پر سپرکلسٹر کا مرکز گریٹر ٹور
رہا ہے۔ سٹی مصنوعات کی جدید طریقے سے تیاری، فعال کاروباری شراکت داروں اور بعد از ثانوی تعلیم کے مشغول شراکت داروں، 

سے زائد  35,000ام رکھتا ہے۔ برامٹن میں مصنوعات کی تیار سے جیسا کہ شیریڈن کالج اور ریئرسن یونیورسٹی، کے حوالے سے بڑا مق
کمپنیوں کی جانب سے فراہم کی جاتی ہیں۔ برامپٹن میں پانچ میں سے ایک شخص مصنوعات کی  900ا نوکریاں موجود ہیں، جو کہ تقریب  

زائن ٹیکنالوجیز اور شیریڈنز اسکلڈ ٹریڈز سینٹر رنگ اینڈ ڈیچینٹر فار ایڈوانسڈ مینوفیکتیاری کے شعبے میں کام کرتا ہے اور شیریڈنز س
 اور ترقی فراہم کرتے ہیں تقویتجیسے اسٹیک ہولڈر اس شعبے کو 

جدید طریقے سے مصنوعات کی تیاری کا شعبہ کینیڈا کی معاشی ترقی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جنوب مغربی اونٹاریو 
  کی فرموں کے لیے شاندار مواقع موجود ہیں۔وجی میں مصنوعات کی تیاری اور ٹیکنال

 ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ سپرکلسٹر حکمت عملی کے تین ستون ہیں:

جیسی چیزوں میں شراکتی، صنعت کے  ڈیٹا اسکیورٹی، روبوٹکس، ایڈوانسڈ میٹیریئلز اور ایڈیٹیو مینوفیکچرنگ، AI ،IoTویژن سسٹمز،  ·
 زیر انتظام چلنے والے پراجیکٹس میں مشترکہ سرمایہ کاری

 فرمیں تیار کی جا سکیںمینوفیکچرنگ  اگلے مرحلے کی ہکنئے ٹولز، ٹیسٹ بیڈز اور انفراسٹرکچر کی تیاری کی حمایت کرنا تا ·
عات کی تیاری میں ٹیکنالوجی کو اختیار کرنے کے عمل کو تیز کر جو مصنو ا ایک مضبوط ایکو سسٹم تیار کرنامعاونتوں اور خدمات ک ·

 ( اسپورٹgo-to-marketدے، جیسا کہ ٹیکنالوجی کے تیار ہونے کا جائزہ، تربیت اور مہارتوں کی ترقی اور جدت پسند )

  

 

 اقتباسات:



 

 

ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ سپرکلسٹر میں برامپٹن کی  "میں ٹوڈ لیٹس اور برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے
کے ان کے نظریے  بنانےکوششوں کو سب سے اوپر رکھا۔ ہمارے شہر کی مصنوعات کی تیاری اور جدت کی مضبوط بنیاد کو مزید بہتر 

تے ہیں۔ یہ ہمارے شہر، استدالل کی تعریف کر قویکرتے ہیں اور ہم اس بولی کو جیتنے میں مدد دینے کے لیے ان کے  شیئرکو ہم سب 
یم کے اداروں کے لیے ایک نئے ٹیکنالوجی، تحقیق و ترقی اور نئے کارکنان کی تربیت میں اور بعد از ثانوی تعل ی اداروںمقامی کاروبار

 سرمایہ کاری کرنے کا ایک منفرد موقع ہے۔"

 میئر لنڈا جیفری          -

 ی ی جدید طریقے سے تیاری کے شعبے ک۔ برامپٹن میں مصنوعات کاضافہ کا سبب بنے گا برامپٹن کی توانائیوں میں براہ راست"یہ اعالن 
اور سرمایہ کاری کے لیے ممکنات میں اضافہ کرتی ہیں،  مالزمتوںتیں یگنجائش اور ہمارے بعد از ثانوی تعلیم کے شراکت داروں کی قابل

 جو یہ نئی فنڈنگ ال رہی ہے۔" 

 بومین، چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچرسٹی کونسلر جیف           -

"مصنوعات کی جدید طریقے سے تیاری ہماری معاشی ترقی کی کوششوں میں بڑھوتری کا ایک کلیدی شعبہ ہے۔ اس عالقے اور ممکنہ 
و بڑھانے ری کمخصوص تجویز کے لیے نئی فنڈنگ صرف ایک ایسے شعبے میں ہی مواقع اور سرمایہ کاہماری طور پر برامپٹن کے لیے 

 ۔کے مواقع فراہم کر سکتی ہے مالزمتوںتنخواہوں اور مہارتوں والی  ، جو ہمارے رہائشیوں کو اتنی ساری اعلی  ہے میں مدد دے سکتی

 باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر           -
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ۔فیس بک پر فالو کریںاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 
 

 

 
 
 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر

 ی آف برامپٹنسٹ

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca  

http://www.twitter.com/CityBrampton
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http://www.brampton.ca/
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