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 مضبوط اور پائیدار مینوفیکچرنگ سیکٹر ایک
 دوسرے شہروں والے برامپٹن سے کیا سیکھ سکتے ہیں

 
برامپٹن، اونٹاریو: شمالی امریکہ کے بہت سارے دوسرے شہروں کی طرح برامپٹن، اونٹاریو نے اپنی معیشت کی بنیاد کو ایک 

 متحرک اور پھلتے پھولتے مینوفیکچرنگ سیکٹر پر کھڑا کیا ہے۔

 

اکیسوی صدی کے شروع میں پورے براعظم میں مینوفیکچرنگ میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ جہاں باقی بہت سارے شہروں کو 

شدید قسم کی بیروزگاری سے نمٹنا پڑ رہا تھا وہاں برامپٹن اس قسم کی صورت حال سے بچ گیا تھا جس سے اس کی اپنے بزنس 

نیاد کو وسیع کر سکنے کی صالحیت کا پتہ چلتا ہے۔ قائدین اور منصوبہ سازوں نے یہ سیکٹرز کو متنوع بنانے اور روزگار کی ب

اندازہ کر لیا تھا کہ آج کل کی جدید انڈسٹری کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اپنے شہر کی بہترین صالحیات کو اس کام میں لگا 

 دیا تھا۔

 

ابی میں کچھ حصہ اس چیز کو بھی کام میں النے کا ہے جو ہمارے "اپنے روزگار کی بنیاد کو وسیع کرنے میں ہماری حالیہ کامی

شہر میں پہلے ہی سے موجود ہے یعنی ایک نوجوان، متنوع اور تعلیم یافتہ افرادی قوت، ایک پائیدار انفرا سٹرکچر، اور مضبوط 

مک ڈویلپمینٹ کمییٹی ( کی اکناCity of Bramptonاور ابھرتے ہوئے ٹیکنالوجی سیکٹرز"۔ یہ بات سٹی آف برامپٹن )

(Economic Development Committee( کے سربراہ کاؤنسلر جیف بومین )Councillor Jeff Bowmanنے کہی۔ ) 

 

 Economic Development and( برامپٹن میں اکنامک ڈویلپمنٹ اینڈ ٹورزم )Cassandra Baccardaxکیسینڈرا بکارڈیکس )

Tourism( میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ )International Investment( میں سینیئر ایڈوائزر )Senior Advisor ہیں۔ محترمہ )

( نے کہا۔ "جیسا کہ ہم اپنے دوسرے ابھرتے ہوئے سیکٹرز کو ترقی دینے میں کامیاب رہے ہیں، پچھلے Baccardaxبکارڈیکس )

ائے کھڑا ہے اور درحقیقت ہم نے ایڈوانسڈ کئی سالوں سے برامپٹن مینوفیکچرنگ کے میدان میں بھی اپنے قدم مضبوطی سے جم

( میں اپنے لیے ایک نام پیدا کر لیا ہے۔ تاہم برامپٹن کی معیشت کو اس مقام پر النے Advanced Manufacturingمینوفیکچرنگ )

کو مزید مضبوط  کا کام جہاں وہ آج ہے درحقیقت یہ نشاندہی کر کے لیا گیا تھا کہ کیا چیز سٹی کے لیے بہتر ہے اور ہم اپنے آپ

 بنانے کے لیے اپنی خوبیوں کو کس طرح کام میں ال سکتے ہیں۔" 

 

کینیڈا کے نویں بڑے شیر برامپٹن نے پچھلے چند سالوں میں اپنے کاروباروں کی بنیاد کو بہت وسعت دے دی ہے اور اب یہاں پر 

یکچرنگ میں ملک بھر کے چوٹی کے ادارے بشمول ے زیادہ کاروبار چل رہے ہیں۔ برامپٹن میں اس وقت ایڈوانسڈ مینیفس 8,700

 MDA Space(، ایم ڈی اے سپیس مشنز )ABB Inc(، اے بی بی انکارپوریٹڈ )FCA Automobilesایف سی اے آٹوموبیلز )

Missions( اور بریکن آٹومیٹڈ سسٹمز )Brican Automated Systems بھی کام کر رہے ہیں۔ محترمہ بکارڈیکس )

(Baccardax کے ) کہنے کے مطابق برامپٹن چوٹی کے کاروباروں کو یہاں النے اور رکھنے میں کامیاب رہا ہے کہ کیونکہ اس

 کی توجہ ان ضروری چیزوں پر مرکوز ہے جو ان کمپنیوں کے لیے اہمیت کی حامل ہیں۔

 

زگار کی بنیاد کو اس سطح تک مسابقتی خصوصیات اور شہر کو ایک سٹریٹیجک حیثیت دے کر ہم اپنے روان کا کہنا تھا کہ "اپنی 

لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جہاں اب ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں اور ہماری معیشت پہلے سے بہت زیادہ مستحکم ہو گئی 

 ہے۔"

 

 ان مسابقتی خصوصیات میں کچھ ذیل میں دی جا رہی ہیں:

 

  :سڑک(، بڑے شہروں اور یونائیٹڈ سٹیٹس کے قریب برامپٹن ٹرانسپورٹ کے بڑے مراکز )ایئرپورٹ، ریل اور محل وقوع

کروڑ( صارفین کی یہاں تک رسائی آسان ہے۔ اپنی مربوط  05ملین ) 054واقع ہے جس کی وجہ سے شمالی امریکہ کے 

سپالئی چین کی وجہ سے ہمارا شہر ان کاروباروں کو اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب رہا ہے جن کا انحصار 

ور آسان دستیابی پر ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کو انتہائی تربیت یافتہ ٹیکنیشنز اور سپالئرز تک فوری میٹریلز کی جلد ا

رسائی بھی حاصل ہے جو کہ ان کے کاروبار کے لیے ضروری چیزوں کے لیے دیکھ بھال اور مرمت فراہم کر سکتے 

 ہیں۔

 ں ہونے کی وجہ سے جہاں ابھی تک زمین خالی پڑی : چونکہ گریٹر ٹورنٹو کے ان چند شہروں میترقی کی حوصلہ افزائی

ہوئی ہے برامپٹن ایسے کاروباروں کے لیے مزید ترغیبات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس شہر میں ترقی کرنا 

 چاہتے ہیں۔
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 ( احیاءrevitalizationکو فروغ دینا ): یکسپنشن برامپٹن کی صنعتی توسیع کے لیے استثناء کی سکیم یعنی انڈسٹریل ا

( سے ان کاروباروں کے لیے ڈویلپمنٹ چارجز سے استثناء فراہم کیا Industrial Expansion Exemptionایگزمپشن )

جا رہا ہے جو اپنی موجودہ عمارتوں میں توسیع کر رہے ہیں۔ جس سے سٹی کے مختلف عالقوں میں احیاء 

(revitalizationکو فروغ مل رہا ہے جو کہ شہریوں اور کارو )باروں دونوں کے مفاد میں ہے۔ 

 

 برامپٹن کی افرادی قوت کا شمار ملک کی سب سے نوجوان اور تیزی سے بڑھنے والی افرادی قوتوں میں افرادی قوت :

زبانوں کے بولے جانے کی وجہ سے برامپٹن کی  04سے زیادہ مختلف تہذیبوں کی نمائیندگی اور تقریباً  044ہوتا ہے۔ 

ن کے فائدے کے لیے عالمی نقطہ نظر اور بین االقوامی سطح پر تعلقات فراہم کر سکتی ہے۔ افرادی قوت اپنے آجری

 Sheridan College Institute ofہمارے شہر میں شیریڈن کالج انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوج اینڈ ایڈوانسڈ لرننگ )

Technology and Advanced Learning( کا ڈیوس کیمپس )Davis Campusرسٹی )( الگوما یونیوAlgoma 

University( موجود ہیں، یہاں پر میگنا ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر )Magna Technical Training Centre اور بہت سے )

( بھی کام کر رہے ہیں۔ اس تعلیمی پس skill development centresدوسرے ٹریڈ سکول اور سکل ڈویلپمنٹ سنٹرز )

( جیسا کہ ایئروسپیس Advanced Manufacturingفیکچرنگ )منظر کے ساتھ برامپٹن نہ صرف ایڈوانسڈ مینو

(Aerospace( اور آٹوموٹیو )Automotive میں ترقی کرنے میں کامیاب رہا ہے بلکہ بعض دوسرے سیکٹرز جیسا کہ )

 Information( اور انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشنز ٹیکنالوجی )Human Health and Sciencesہیومن ہیلتھ اینڈ سائینسز )

and Communications Technologyمیں بھی کوشاں ہے۔ ) 

 

 کاروباروں کی اکثر یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے کاورباروں کے قریب ہوں جو ان کے لیے کامیابی کو آگے بڑھانا :

کچررز کو ( مینوفیAutomotive( اور آٹوموٹیو )Aerospaceمعاونت فراہم کر سکیں۔ مثال کے طور پر ایئروسپیس )

ایک جگہ اکٹھا کر کے مزید کمپنیوں کو راغب کرنا آسان ہو جاتا ہے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور 

 معیشت کو مہمیز ملتی ہے۔

 

 

 مربع  63: کاروبار ایسی جگہوں پر قائم کیے جاتے ہیں جہاں لوگ رہنا پسند کرتے ہوں۔ برامپٹن میں خوشگوار ماحول

کلومیٹر پر مشتمل ٹریلز  012سے زیادہ پارک اور سٹی کی ملکیتی  054ہ سرسبز عالقہ ہے جس میں کلومیتر سے زیاد

(trails ہیں۔ اس میں )05 ( تفریحی مراکز، خصوصی سہولیات بشمول آئیس رنکسice rinks( پول ،)pools فٹنس ،)

 tennis( اور ٹینس سنٹرز)indoor soccer(، ان ڈور ساکر )racquet courts(، ریکٹ کورٹس )fitness areasایریاز )

centres( اور یہاں تک کہ ایک سکی ہل )ski hill بھی موجود ہیں۔ اس طرح کی سہولیات سے افرادی قوت کو اپنے )

کے درمیان ایک  زندگیشہر میں النے اور ان لوگوں کے لیے جو اس شہر میں رہ رہے اور کام کر رہے ہیں کام اور 

 میں آسانی ہوتی ہے۔ مناسب توازن پیدا کرنے

 

"کاروباروں کے لیے برامپٹن میں منتقلی پر غور کرنے کی کشش کی زیادہ تر وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی بہت سی ضروریات پر پورا 

اترتے ہیں جب کہ باقی شہر ان میں سے صرف ایک یا دو کو پورا کرتے ہیں۔ یہ درحقیقت لوگوں، محل وقوع اور ترقی کی طرف 

 ( نے کہی۔Baccardaxکی وجہ سے ہے کہ ہماری معیشت مضبوط ہے۔" یہ بات محترمہ بکارڈیکس )گامزن شعبوں 
 

 

-30- 

 

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے  040کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 00لوگ شامل ہیں جو 

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

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید  (William Osler Health System)میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم  0442

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caمعلومات کے لیے 

 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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