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( Innovation Roundtableجدت طرازی پر جنابہ میئر صاحبہ کی گول میز کانفرنس )
 میں مواقع اور چیلنجز کی نشان دہی

 
( میں برامپٹن کے جدید سوچ رکھنے والے چوٹی کے ماہرین اور کاروباری افراد نے City Hallبرامپٹن، اونٹاریو: ہال ہی میں سٹی ہال )

( Mayor Jeffreyمیں شرکت کی جس کا اہتمام میئر جیفری ) (Innovation Roundtable)جدت طرازی کے متعلق گول میز کانفرنس 
 ( نے کیا۔RIC Centreسینٹر ) RICاور 

 
یاں قائم کرنے، اور دیرپا معاشی ترقی کے لیے سازگار حاالت پیدا کرنے کے دار شراکتان لوگوں نے جنت طرازی میں سرمایہ کاری، 

ک حوالے سے برامپٹن می موجود چیلنجز اور مواقع کے بارے میں گفتگو کی۔ پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر اور تعلیمی اداروں کا اپنا اپنا ای
صوص صالحیات ہیں جن کو وہ کام میں ال کر جدت طرازی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ برامپٹن جیسی کمیونیٹیز جو تمام کردار اور مخ

 ہیں۔ منبعسیکٹرز میں جدت طرازی کی حامی ہیں، سرمایہ کاروں، آجروں اور تخلیقی ذہن کے لوگوں کے لیے یکساں طور پر دلچسپی کا 
 

 نئے لوگوںوالے  سوچ رکھنےیت ہوئی جس کے اہم نقاط میں باہمی تعاون کو فروغ دینا، جدت پسند آخر میں آئیندہ کے الئحہ عمل پر بات چ
کی اچھے طریقے سے مدد کرنے کے بہترین طریقوں پر تحقیق کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس کا ممکنہ قیام اور جدت طرازی کے ایک 

 مرکز کے قیام پر غور کرنا تھے۔
 

 Sheridanاعٰلی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنے والے مقامی خواتین و حضرات اور شیریٹن کالج ) اس گول میز کانفرنس کے بعد
College )( کے ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ اینڈ ڈیزائنadvanced manufacturing and design کے ماہرین نے اپنے جدید سوچ کے )

( کے شرکاء اور عوام کو ان میں سے بعض ٹیکنالوجی کا تجربہ کرنے roundtableحامل پراڈکٹس اور سروسز کا مظاہرہ کیا۔ گول میز )
 شامل ہیں۔ Oculus Rift( اور dronesکا بھی موقع مال جس میں شامل ہیں تھری ڈی پرنٹرز، ڈرونز )

 
 اقتباسات

 
امپٹن میں یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے "اگلے چند سال میں آپ برامپٹن میں میڈیکل کی نئی اور جدید ترین سہولیات دیکھیں گے۔ ہم بر

میں بھی بخوبی پیشرفت کر رہے ہیں۔ جدت طرازی کو فروغ دینے میں دو عوامل بہت اہمیت رکھتے ہیں، ہمارے ذہین ترین نوجوانوں کو 
 پیداواری صالحیت اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے نئی شراکت داریاں قائم کرنا۔"اور  ناھرکبرامپٹن ہی میں 

 (City of Brampton Mayor Linda Jeffreyسٹی آف برامپٹن میئر لنڈا جیفری )
 

" Innovation Roundtable مارکیٹ میں نئی ٹیکنالوجی النے اور برامپٹن میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا ماحول پیدا کرنے میں
اقدامات اٹھانے کے بارے میں میئر جیفری کی سوچ اور عزم اشتراک عمل کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ مجھے اس عمل میں اہم بنیادی 

 کے متعلق جان کر بہت خوشی ہوئی۔"
 Andreجناب آندرے نزارین ) CEO( کے پریزیڈنٹ اور Magnum Integrated Technologiesمیگنم انٹیگریٹڈ ٹیکنالوجیز )

Nazarian) 
 
 

"ایک ایسا ماحول جو جدت طرازی کی حوصلہ افزائی کرتا ہو کسی کمیونٹی کی توانائی اور اس کی خوشحالی میں حیرت انگیز طور پر 
( قائم کرنا چاہتے ecosystem( میں ہم لوگ برامپٹن کے ساتھ مل کر ایک ایسا ایکوسسٹم )RIC Centreسینٹر ) RICاضافہ کرتا ہے۔ 

سینٹر  RICپراڈکٹس اور سروس کو تجارتی بنیادوں پر بنایا جا سکے۔"  حقیقیپھلنے پھولنے کا موقع ملے اورہیں جہاں نئے تصورات کو 
 ۔(RIC Centre Chair Paul Bertin) چیئر پال برٹن
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 برامپٹن میں جدت طرازی کی کچھ مثالیں

 

 5112  سے لے کر اب تک برامپٹن شہر میں ہیلتھ اور الئف
سے زیادہ کمپنیاں  521فیصد اضافہ ہوا ہے اور اب اس شہر میں  21( کے شعبوں میں health and life sciencesسائینسز )

 اس شعبے میں کام کر رہی ہیں۔

 ( اس شہر میں ہیلتھ اور الئف سائینسزhealth and life 
sciences و میں الئف سائینسز )سے زیادہ تربیت یافتہ کارکنان کام کر رہے ہیں۔ برامپٹن اونٹاری 11,700( کے شعبے میںlife 
sciences( شعبے میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہا ہے اور اس صوبے کے بایو ٹیکنالوجی )biotechnology کے )

 مرکز کے اندر واقع ہے جو کہ براعظم شمالی امریکہ میں تیسرے نمبر پر ہے۔

  شیریڈین کالج اور برامپٹن الئبریری کے ساتھ اس شہر کی شراکت
( پروگرام میں شہریوں اور MakerSpace Bramptonیں جدت طرازی اور ٹیکنالوجی پر مبنی میکر سپیس پرامپٹن )داری م

میکر سپیس پرامپٹن سے زیادہ شہریوں نے  1,450کاروباروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ جنوری سے اگست تک 
(MakerSpace Brampton( کے پروگرامز، سپیشل ایونٹس )special eventsاور نیٹ ورکنگ سے استفادہ کیا ہے۔ ) 

 RIC Centre ( نے جو کہ پیل ریجنPeel Regions کے لیے )
جدت طرازی اور سرمایہ کاری کا گڑھ ہے برامپٹن کے ساتھ اپنی اپنی پروگرامنگ اور شراکت داری کو مزید وسعت دیتے ہوئے 

نے مستقبل  RIC Centreتشکیل دیا ہے۔ برامپٹن کے اندر ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنے والوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک 
 سے زیادہ سرمایہ کاروں کے لیے اپنی ٹیکنالوجی اور جدت طرازی پر مرکوز سرمایہ کاری کی تربیت فراہم کی ہے۔ 531کے 

 
 
 

لوگ  کےنسلی پس منظر  الگ الگ 512اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا باہر سے کے رہائشیوں اور  (Brampton) مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن 92شامل ہیں جو 

میں افتتاح  5112کا جس  (Brampton Civic Hospital)ہاسپٹل ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System) ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم

www.brampton.ca  پر یا ٹوئٹر پرfollow @CityBrampton ۔مالحظہ کریں 

 
( کے لیے جدت Peel Regionجو کہ پیل ریجن ) Research, Innovation, Commercialization (RIC) Centreکے بارے میں:  RIC Centreکچھ 

( میں جدت طرازی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے Caledon( اور کیلیڈن )Brampton(، برامپٹن )Mississaugaطرازی اور سرمایہ کاری کا منبع ہے مسی ساگا )
نئے سرمایہ کاران اور تجربہ کار کاروباری افراد کو ٹیکنیکل ایجادات کو مارکیٹ تک لے جانے میں مدد دینے کے لیے تجربہ کار  RIC Centreلیے کام کر رہا ہے۔ 

کے ذریعے مدد فراہم کرتا ہے جو اپنے صارفین کی قدم قدم پر راہنمائی کرتے ہیں۔ اس سنٹر کا مشن جدت طرازی کا  Entrepreneurs in Residenceاور  مشیران
 ( معاشرے کی خوشحالی میں ممد و معاون ثابت ہو۔Peel Regionایک ایسا ماحول قائم کرنا ہے جو کہ پورے پیل ریجن )
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 رابطہ برائے میڈیا

 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )
 سینیئر ڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Brampton سٹی آف برامپٹن )
905.874.2143 | brian.stitte@brampton.ca 

 
 (Pam Banksپام بینکس )

 (Executive Directorایگزیکٹو ڈائرکٹر )
RIC Centre 

3050-373-289 | pam.banks@riccentre.com 
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