
 

 

 

19 એપ્રિલ 2018 

ઓન્ટારિયો સિકાિ ેડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનમાાં નવા િાયિસન યપુ્રનવર્સિટીનાાં કમૅ્પસ  

માટ ેલીલી ઝાંડી આપી 

શૈક્ષપ્રિક ભાગીદાિ તિીકે સામેલ છે શેરિડાન કૉલેજ, પરિવતિન પ્રજ્વલિત કરતી પરિયોજના 

 
 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો – શહેિનુાં પરિવતિન કિશ ેતેવા નોંધપાત્ર પ્રશક્ષિ ઈન્રાસ્ટ્રક્ચિ િોજેક્ટની જાહેિાતની ઉજવિી કિવા માટ ેઆજે થયેલ 

બ્રૅમ્પટન બોડિ ઓફ રેડના િસાંગ ેબ્રૅમ્પટન અન ેGTHAની આસપાસના િાજકીય અન ેવ્યાપાિી અગ્રિીઓ ભેગા મળ્યા હતાાં. માનનીય પ્રમપ્રઝઝ 

હન્ટિ, ઉચ્ચ પ્રશક્ષિ અન ેકૌશલ્ય પ્રવકાસ માંત્રી (પ્રમપ્રનસ્ટ્ટિ ઓફ એડવાન્સ્ટ્ડ એડ્યુકેશન એન્ડ પ્રસ્ટ્કલ્સ ડેવલેપમેન્ટ), માનનીય હરિન્દિ માલ્હી, 

MPP બ્રૅમ્પટન-સ્પસ્ટ્િાંગડેલ અન ેમપ્રહલાઓની પ્રસ્ટ્થપ્રતના માંત્રી (પ્રમપ્રનસ્ટ્ટિ ઓફ સ્ટ્ટેટસ ઓફ પ્રવમેન) સાથે મળી શૈક્ષપ્રિક ભાગીદાિ તિીક ે

શેરિડાન કૉલેજની સાથ ેનવા િાયિસન યુપ્રનવર્સિટીનાાં કૅમ્પસની સ્ટ્થાપના થયાની જાહેિાત કિી હતી. 

  

2022ના પાનખિમાાં વગિ િાિાંભ થવાનુાં િસ્ટ્તાપ્રવત છે ત્યાિ ેનવુાં કૅમ્પસ પ્રવદ્યાથીઓન ેડેટા-રિવન પ્રવજ્ઞાન અન ેવ્યાપાિના િોગ્રાસ્પમાંગ પૂરાં પાડવા 

પિ ફોકસ કિાશે જેની સાથ ેઅનુભવલક્ષી કેળવિી જોડી દેવાશે. યોજનાઓમાાં સામેલ છે નવુાં કૅમ્પસ, સાયબિપ્રસક્યોરિટી માટનેા િાષ્ટ્રીય કેન્ર 

(નૅશ્નલ સેંટિ ફોિ સાયબિપ્રસક્યોરિટી) માટેની ભાગીદાિી, અન ેએક ઇનોવેશન માટેનુાં કેન્ર – જે એક સાંયુક્ત ઉપયોગની સુપ્રવધા હશ ેજેમાાં 

સમાવેશ થશ ેસાવિજપ્રનક અન ેશૈક્ષપ્રિક પુસ્ટ્તકાલયો અન ેઇનોવેશન ઝોન. નવુાં કૅમ્પસ ડાઉનટાઉન GO સ્ટ્ટેશનની બાજુાંમાાં બાાંધવામાાં આવશ.ે 

સેંટિ ઓફ ઇનોવેશન હાલના નેલસન સ્ટ્ક્વિે પાર્કિંગ જગ્યાન ેસ્પવાંટળાયેલ જમીન પિ પ્રસ્ટ્થત હશ.ે 

  

“આ તો બ્રૅમ્પટન માટ ેબે ત્રિ દાયકામાાં એકાદ વખત આવતી તક છે, અન ેબે અગ્રિી સાંસ્ટ્થાઓ સાથે ભાગીદાિી કિવામાાં અમન ેઆનાંદ ન થાય 

તો જ નવાઇ – િાયિસન યુપ્રનવર્સિટી અન ેશેરિડાન કૉલેજ – જેમની સાથે મળી ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાાં નવુાં કૅમ્પસ અન ેઇનોવેશન સેંટિ 

લાવી િહ્યા છીએ,” એવુાં બ્રૅમ્પટનના મેયિ પ્રલન્ડા જેરીએ જિાવ્યુાં હતુાં. "આજની જોિદાિ જાહેિાત બ્રૅમ્પટનના પરિવતિનની અન ેઆપિા 

નાગરિકો માટ ેનવી તકોની શુભ શરૂઆત ગિી શકાય. બ્રૅમ્પટનન ેકેળવિી અન ેઇનોવેશનનુાં ગાંતવ્યસ્ટ્થળ બનાવવા માટ ેિાયિસન અન ેશેરિડાન 

સાથ ેઉત્કૃષ્ટ ભાગીદાિી ચાલુ િાખવા માટ ેઅમ ેઉત્સુક છીએ." 

  

બ્રૅમ્પટનમાાં નવી પ્રવદ્યાપીઠ લાવવી તે સીટી માટ ેએક અગત્યની અગ્રતા હતી. સપ્ટેમ્બિ 2017માાં બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉપ્રન્સલ દ્વાિા નવી 

પ્રવદ્યાપીઠ અન ેસેંટિ ફોિ ઇનોવેશન માટ ે$150 પ્રમપ્રલયન સુધીની માતબિ િકમની ઐપ્રતહાપ્રસક િપ્રતબદ્ધતા જાહેિ કિવામાાં આવી હતી.  

  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ેભાગીદાિો, સમુદાપ્રયક જૂથો અન ેવ્યાપાિો સાથે પ્રવતેલ વર્િમાાં સરિયપિ ેવ્યવહાિ કયો છે જેથી ભપ્રવષ્યની સફળતા માટ ે

પાયો નાાંખવામાાં મદદ મળે. આ સફળતામાાં પ્રનપ્રમત્ત બન્યા છે બ્લુ રિબન પનૅલના કાયો, જેની સ્ટ્થાપના કાઉપ્રન્સલ દ્વાિા બ્રૅમ્પટનમાાં 

યુપ્રનવર્સિટી કૅમ્પસ લાવવા માટ ેસચૂનો પૂિા પાડવા માટ ેકિવામાાં આવી હતી. 2017માાં, સીટીએ એક આર્થિક િભાવ અભ્યાસ સોંપ્યો હતો 



 

 

જેમાાં નવી યુપ્રનવર્સિટી અન ેસેંટિ ફોિ ઇનોવેશનના આર્થિક અન ેસામાપ્રજક લાભોના વૈપ્રવધ્ય પિ િકાશ ફેંકવામાાં આવ્યો. સીટી તેના ભાગીદાિો 

સાથ ેસેંટિ ફોિ ઇનોવેશન માટ ેએક પ્રવઝનના પ્રવકાસ માટ ેપિ કાયિ કિી િહ્યુાં છે, અન ેહાલમાાં આ સુપ્રવધા માટ ેસ્ટ્થાપત્યપ્રવર્યક (આર્કિટકે્ચિલ) 

સેવા મેળવવા સરિય પ્રવનાંતી કિવામાાં આવી ચુકી છે. 

  

"સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન માટ ેયુપ્રનવર્સિટીની પહેલના િોજેક્ટ મનેેજિ પૉલ અલ્ડનુેટ (Paul Aldunate)નુાં કહેવુાં છે ક ે"અમ ેિાયિસન અન ે

શેરિડાન સાથ ેસશક્ત ભાગીદાિી ઊભી કિી છે" "અમ ેઆ ઉત્તજેક િોજેક્ટમાાં સાથ ેમળીન ેઆગળ વધવા ઉત્સુક છીએ જે બ્રૅમ્પટન અન ેતેના 

નાગરિકો માટ ેનોંધપાત્ર આર્થિક અન ેસાાંસ્ટ્કૃપ્રતક લાભ આિશ.ે આ િોજેક્ટ આવતીકાલના કુશળ કાયિબળનો પ્રવકાસ અહીં ઘિઆાંગિ ે

ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાાં જ કિી આપશ.ે" 

  

આઇકોપ્રનક એટલેક ેિપ્રતમાત્મક ડાઉનટાઉન ટોિોન્ટો કૅમ્પસની બહાિ િાયિસનના શૈક્ષપ્રિક િોગ્રાસ્પમાંગનુાં આ સહુિથમ પ્રવસ્ટ્તિિ છે. 

િાયિસનની નામના એક શહેિ-ઊભુાં કિનાિી સાંસ્ટ્થા તિીકેની છે અન ેપ્રવશ્વભિમાાં તેના વ્યાપાિ-કેપ્રન્રત ઇનોવેશન ઝોન માટ ેઓળખાય છે. 

કાિરકદીલક્ષી પ્રશક્ષિ પિ ધ્યાન કેપ્રન્રત કિીન ેિાયિસન ઉપલબ્ધ જગ્યાઓન ેધ્યાનમાાં લેતા ઓન્ટારિયોની કોઇ પિ યુપ્રનવર્સિટી કિતા સૌથી વધ ુ

અિજીઓ િાપ્ત કિ ેછે. 

  

િાયસ્રસન યુપ્રનવર્સિટીના ઉપ-કુલપપ્રત અન ેઅધ્યક્ષ ડૉ. મોહમદ લછેમીએ જિાવ્યુાં હતુાં કે "બ્રૅમ્પટનમાાં પ્રવસ્ટ્તિીન ેિાયિસન અપ્રત-આવશ્યક એવા 

યુપ્રનવર્સિટીના િોગ્રામ્સ, પ્રવદ્યાથીઓન ેકૅનેડાના સૌથી વધ ુઝડપથી વૃપ્રદ્ધ પામતા અન ેસૌથી વધ ુવૈપ્રવધ્ય ધિાવતા સમુદાયોમાાં પૂિા પાડશ.ે 

"અમ ેઉત્સુક છીએ કે શેરિડાન સાથે કાયિ કિીન ેિદેશના પ્રવદ્યાથીઓન ેએવા નવીત્તમ શૈક્ષપ્રિક િોગ્રામ્સ પૂિા પાડીએ જે આજના અદ્યતન 

અથિતાંત્રમાાં સમૃદ્ધ થવા અન ેસફળતા મેળવવા માટ ેજરૂિી સૂક્ષ્મ દૃપ્રષ્ટસહ સ્પચાંતન અન ેસમસ્ટ્યાઓ ઉકેલવાના કૌશલ્યો આપી શક.ે" 

  

બ્રૅમ્પટનમાાં શેરિડાન લાાંબો ઇપ્રતહાસ ધિાવ ેછે તેમજ અગ્રસેિ િોગ્રાસ્પમાંગના પ્રવકાસ અન ેતેની િજૂઆતનો સશક્ત રૅક િેકૉડિ ધિાવ ેછે. પહેલેથી 

જ બ્રૅમ્પટનમાાં ડેપ્રવસ કૅમ્પસ અન ેસેંટિ ઓફ એડવાન્સ્ટ્ડ મેન્યુફેક્ચરિાંગ એન્ડ રડઝાઇન ટેકનોલોજીનુાં ઘિ બની ચુક્યુાં છે. શેરિડાન ેએપ્લાઇડ 

રિસચિ અન ેઅનભુવલક્ષી કેળવિીમાાં નામના મેળવી છે અન ેતેમનો સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનમાાં અન ેતેની સાથ ેભાગીદાિીઓ ઊભી કિવાનો 

સશક્ત ઇપ્રતહાસ છે. 

  

"શેરિડાનના અધ્યક્ષ અન ેઉપ-કુલપપ્રત ડૉ. મેિી િીસ (Dr. Mary Preece) જિાવ ેછે કે "આ ઉત્તજેનાભયાિ સાહસમાાં શેરિડાન િાયિસન 

યુપ્રનવર્સિટી સાથ ેભાગીદાિી કિવામાાં ખૂબ જ ગૌિવ અનભુવ ેછે. “50 વર્િથી, અમ ેબ્રૅમ્પટનન ેગવિપૂવિક અમારાં ઘિ માનીએ છીએ. આજના 

રદન ેએક નવા યુગની શરૂઆત થઈ છે. સજિનાત્મક િીતે સમસ્ટ્યા પ્રનવાિિ શીખવવાની શેરિડાનની તાકાત પિ અમ ેપાયો બાાંધીએ છીએ, જે 

ઇનોવેશન પિના મનોમાંથન માટેના અમાિી બન્ન ેસાંસ્ટ્થાઓના િસ્ટ્થાપ્રપત રૅક િેકૉડિ અન ેઅમાિા બન્નનેા અનુભવલક્ષી કેળવિીના મૂલ્યો પિ 

આધારિત છે. બન્ન ેસાથે મળીન ેઅમ ેપ્રવદ્યાથીઓન ેઆજના જમાનાન ેઅનુરૂપ પ્રશક્ષિ મેળવવામાાં હજુાં વધ ુતકો પૂિી પાડીશુાં. 

  

હરકકતોનો ટૂાંકસાિ 

 િોજેક્ટની શૈક્ષપ્રિક શરૂઆત તાિીખ સપ્ટેમ્બિ 2022 હશ ેએવી આશા િાખવામાાં આવ ેછે. 

 નવા બ્રૅમ્પટનના કૅમ્પસમાાં િાયિસન 2,000 પ્રવદ્યાથીઓની ભિતી કિવાનુાં આયોજન ધિાવ ેછે. 



 

 

 સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન દ્વાિા 10 વર્િ સુધી યુપ્રનવર્સિટી સુપ્રવધા માટ ે$50 પ્રમપ્રલયન અન ેસેંટિ ફોિ ઇનોવેશન માટ ે$100 પ્રમપ્રલયન સુધીની 

િકમની િપ્રતબદ્ધતા દશાિવવામાાં આવી છે. 

 સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અન ેઓન્ટારિયો િાાંત વચ્ચ ેઆશિે પ્રબપ્રલયન ડૉલિના ચોથા ભાગ જેટલી િકમ નવી યુપ્રનવર્સિટી અન ેસેંટિ ફોિ 

ઇનોવેશન માટ ેઅર્પિત છે. 

 2017માાં, સીટીએ એક આર્થિક િભાવ અભ્યાસ સોંપ્યો હતો જેમાાં પ્રનદર્શિત કિવામાાં આવ્યુાં ક ેનવી યુપ્રનવર્સિટી અન ેસેંટિ ફોિ 

ઇનોવેશનના બાાંધકામ અન ેવાર્ર્િક િચાલન હજાિો નોકિીઓ અન ેસેંકડો પ્રમપ્રલયન ડૉલિની આર્થિક િવપૃ્રત્ત લાવશ.ે 

 ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનનુાં સ્ટ્થાન રાપ્રન્ઝટ દ્વાિા સિળતાથી પહોંચી શકાય તેવુાં છે, જે GO રાપ્રન્ઝટ માિફત GTA અન ેઇનોવેશન સૂપિ 

કોરિડોિ સાથે જોડ ેછે,અ ન ેવ્યાપાિ અન ેસાાંસ્ટ્કૃપ્રતક િવૃપ્રત્ત િજ્વપ્રલત કિશ ેજેનાથી સજાિશ ેએક નમનૂારૂપ બ્રૅમ્પટન ડેપ્રસ્ટ્ટનેશન. 

 ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન યુપ્રનવર્સિટી લોકેશન બ્રૅમ્પટનની ટોિોન્ટો-વૉટિલૂ ઇનોવેશન કોરિડોિનાાં કેન્રમાાં પદોન્નપ્રત કિ ેછે, જે િપ્રતભા, 

કેળવિીકાિો, િોકાિકાિો, સાહપ્રસકો અન ેઉચ્ચ વૃપ્રદ્ધ ધિાવતી પેઢીઓન ેજોડતી ઇકોપ્રસસ્ટ્ટમ છે. 
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બ્રમૅ્પટન પ્રવશાળ આયોજનો પ્રવર્ ેપ્રવચાિ ેછે. અમ ેતીક્ષ્િ ફોકસ ધિાવતુાં ભપ્રવષ્ય માટે તૈયાિ સાંગઠન છીએ. અમે જાિીએ છીએ કે આપિા સમુદાયની વૃપ્રદ્ધ, યુવાની અન ે

વૈપ્રવધ્ય આપિને અલગ ઓળખ િદાન કિે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપિ કૉરિડોિ ખાતે પ્રસ્ટ્થત છીએ જ્યાાં િોકાિોને િોત્સાપ્રહત કિીએ છીએ અન ેવૈપ્રશ્વક સ્ટ્તિે અમાિી 

સફળતામાાં વૃપ્રદ્ધ કિી િહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી િહ્યા છીએ એવા ગપ્રતશીલ શહેિી કેન્રો જે તકોનો તિખો ચાાંપે છે અન ેઅહીં કામ કિતા લોકોમાાં ગૌિવની લાગિીનો સાંચાિ 

કિે છે. અમ ેબ્રૅમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપાવી િહ્યા છીએ જેથી તે એક જોડાિ ધિાવતુાં શહેિ બને જે િવતિનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહપ્રસક હોય. અમન ેTwitter અન ેFacebook 

પિ ફોલો કિો. અહીં વધુ જાિકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

  

પ્રમરડયા સાંપકિ (MEDIA CONTACT): 

નેટલી સ્ટ્ટૉપ્રગ્ડલ (Natalie Stogdill) 

પ્રમરડયા સાંકલનકતાિ (Media Coordinator) 

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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