
 

 

 

જુલાઇ 25, 2018 

ડાઉનટાઉન બ્રામ્પટનમાાં અલગોમાનુાં વિસ્તરણ પરરિતતનમાાં ઉમરેો કર ેછે 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – બ્રામ્પટનના ડાઉનટાઉનમાાં રોમાાંચક વિકાસો આજ સધુી ચાલુ રહ્યા કારણ કે અલગોમા (Algoma) યુવનિર્સતટીએ 

નિી સ્કૂલ ઓફ વિઝનેસ એન્ડ ઇકોનોવમક્સની જાહેરાત કરી. આ યુવનિર્સતટીના બ્રામ્પટન કેમ્પસમાાં આ વિસ્તારેલા કાયતક્રમ માટે પ્રિેશ 

આગામી સપ્ટેમ્િરમાાં શરૂ થશ.ે બ્રામ્પટન અને GTA માાં વિદ્યાથીઓ પાસ ેહિે ચાર-િર્તની સ્નાતક પદિીની (ગ્રેજ્યુએટ ડીગ્રીની) િે નિી 

પસાંદગી, વિઝનેસ કે ફાઇનાન્સ અન ેઇકોનોવમક્સમાાં રહેશે, િાંને અભ્યાસક્રમો ડાઉનટાઉન બ્રામ્પટનના હાદતસમા વિસ્તારમાાં ચલાિિામાાં 

આિશ.ે    

આ રોમાાંચક સમાચાર બ્રામ્પટનના પાયાના નિા વિકાસો અન ેપરરિતતનના ગણગણાટમાાં ઉમેરો કર ેછે, ખાસ કરીને કારણ ક ેતે બ્રામ્પટન અન ે

GTA નાાં વિદ્યાથીઓ માટે નિા સ્નાતકોત્તર (પોસ્ટ-ગ્રજે્યુએટ) વિકલ્પોન ેસાંિાંવધત છે.  નિા રાયરસન યુવનિર્સતટી કમે્પસ, અને ડાઉનટાઉન 

રરઇમેજીન્ડ પ્રોજેક્ટ માટેનુાં કામ પાનખરમાાં શરૂ થિાની યોજનાઓ ચાલી રહી છે ત્યાર,ે બ્રામ્પટનનુાં ડાઉનટાઉન શીખિા, કામ કરિા અન ે

રમતો રમિા માટ ેએક વનધાતરરત સ્થળ િની રહ્યુાં છે. 

  

અલગોમા યુવનિર્સતટીના વિઝનેસ અભ્યાસક્રમનુાં આગામી પ્રકરણ યુવનિર્સતટીની કરટિદ્ધતા પર ઊભુાં થશે જેથી સ્પધાતત્મક મૂલ્યિાન, 

ગુણિત્તા શકૈ્ષવણક અભ્યાસક્રમો પરૂા પાડી શકાય જે સ્થાવનક ધાંધાકીય સમુદાય અને તદઉપરાાંત જરૂરરયાતોને સહાયક િનિાની સાથ ેસાથ ે

વિદ્યાથીઓને લાાંિા-ગાળાની કારરકદી સફળતા માટ ેતૈયાર કર.ે 

અલગોમા યુવનિર્સતટીએ ડાઉનટાઉન બ્રામ્પટનમાાં િેચલર ઓફ વિઝનેસ એડવમવનસ્રેશન કાયતક્રમ િર્ત 2010 ની પાનખર ઋતુમાાં, માત્ર 40 

થી સહજે ઓછાાં વિદ્યાથીઓ સાથ ેશરૂ કયો હતો. શરૂઆતના કાયતક્રમનુાં મોડેલ પોતાની વ્યિસાવયક કારરકદીઓમાાં આગળ િધિાના હેતુસર 

ઉપસ્નાતક (અન્ડર-ગ્રેજ્યુએટ) વિઝનસે ડીગ્રી પૂરી કરિા ઇચ્છતા કોલેજના રડપ્લોમા વિદ્યાથીઓ પર ધ્યાન કેવન્િત કરતો હતો. પ્રિેશમાાં દર 

િર્ ે100 કરતા િધાર ેવિદ્યાથીઓનો િધારો થયો, અન ેયુવનિર્સતટી આગામી ત્રણ િર્ોમાાં 500 કરતા િધાર ેવિદ્યાથીઓ સધુી વિસ્તરણ કરિાની 

યોજનાઓ ધરાિ ેછે. 

ઝડપી હકીકતો 

 લગભગ 200 વિદ્યાથીઓએ અલગોમા યુવનિર્સતટીના બ્રામ્પટન કમે્પસમાાં પોતાની ડીગ્રી જરૂરરયાતો પૂરી કરી છે 

 અલગોમા યુવનિર્સતટીના બ્રામ્પટન કેમ્પસના આશરે 70 ટકા જેટલા વિદ્યાથીઓ બ્રામ્પટન ક ેસાંલગ્ન સમુદાયોના છે. િાકીના 

વિદ્યાથીઓ અન્ય GTHA સમુદાયો તેમજ ચીન, ભારત અન ેઅન્ય દેશોના છે. 

 રાયરસન યુવનિર્સતટીનુાં નિુાં ડાઉનટાઉન કમે્પસ 2022 ની પાનખરમાાં િગો માટે ખુલે તિેુાં આયોજન હાલમાાં છે, જે સાઇિર 

સાયન્સ અન ેવિઝનસેની સાથ ેઉપસ્નાતક કાયતક્રમોમાાં પ્રયોગાત્મક વશક્ષણ આપ ેછે. 

 આ શહેર એક વિઝનેસ ઇન્ક્યુિેટર અને સહ-સાંચાવલત વિસ્તાર શરૂ કરિા ખાલી જગ્યા ડાઉનટાઉનમાાં તૈયાર કરી રહ્યુાં છે, જેમાાં 

રાયરસન યુવનિર્સતટી પોતાની નિીન શોધ અન ેસાંપ્રાવપ્ત િડ ેપોતાના વ્યાપક અનભુિમાાંથી પસાંદ કરેલા શે્રષ્ઠ વ્યિહારો િહેંચશે. 

 સીટી ઓફ બ્રામ્પટન અને રીજીયન ઓફ પીલ ઇન્રાસ્રક્ચર અપગ્રેડ અન ેબ્યુરટરફકેશન પ્રોજેક્ટ ડાઉનટાઉન રરઇમજેીન્ડ શરૂ કરિાની 

તૈયારીમાાં છે, જે ઐવતહાવસક ફોર (ચાર) કોનતસતની આસપાસ સૌંદયતથી ભરપૂર સ્રીટસ્કેપ સાથ ેજાહેર વિસ્તારન ેકાંપાયમાન િનાિશે. 

http://www.brampton.ca/university
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/500
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/490


 

 

અિતરણો (ક્િૉટ્સ): 

“મને એ સાાંભળીને રોમાાંચ થાય છે કે અલગોમા યુવનિર્સતટી ડાઉનટાઉન બ્રામ્પટનમાાં નિી વિઝનેસ એન્ડ ઇકોનોવમક્સ સ્કૂલ સમાિિા 

વિસ્તરણ કરી રહ્યુાં છે. આ નિા કાયતક્રમો આપણાાં શહેરમાાં િધારે ગુણિત્તાસભર વશક્ષણ આપિાના આપણાાં લક્ષ્ય પર થશ ેઅને બ્રામ્પટનના 

વિદ્યાથીઓ અને ધાંધાઓ માટે પ્રગવત કરિા િધાર ેતકો ઊભી થશે.” 

-          બ્રામ્પટન મેયર વલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 

 

 

“અલગોમા યુવનિર્સતટીને બ્રામ્પટનમાાં આપણાાં માધ્યવમક-પયંત પહોંચ િધારિાના લાાંિા-સમયના પ્રયત્નો માટ ેરોમાાંચક આગામી તિક્કા તરીક ે

સ્કૂલ ઓફ વિઝનેસ એન્ડ ઇકોનોવમક્સ શરૂ કરિાનુાં ગૌરિ છે. નિી સ્કૂલ ઓફ વિઝનેસ એન્ડ ઇકોનોવમક્સ બ્રામ્પટનના ધાંધાકીય સમુદાયની 

જરૂરરયાતોન ેસહાયતા કરિા આપણાાં વિદ્યાથીઓ સારી રીતે તૈયાર રહે તે ખાતરી કરાિિાની સાથ ેસાથ ેઆપણાાં કાયતક્રમોની ગુણિત્તા સુધારિા 

પાછળની આપણી સતત કરટિદ્ધતા દશાતિ ેછે. અમે ડાઉનટાઉનના પાયાના વિકાસ માટ ેસીટી ઓફ બ્રામ્પટનના દૂરાંદેશીપણાાંથી રોમાાંવચત 

છીએ અને સમુદાયની િધતી જતી જરૂરરયાતોને ટેકો આપિામાાં સહાયક રીતે માધ્યવમક-પયંત ક્ષતે્રમાાં માંત્રાલય અને આપણાાં ભાગીદારો સાથે 

કામ કરિા આશાિાદી છીએ." 

-          અવસમા િૅવઝના (Asima Vezina), પ્રેવસડન્ ટ અન ેિાઇસ-ચાન્સેલર, અલગોમા યુવનિર્સતટી 
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બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તયૈાર સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અન ેિૈવિધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોિશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેિૈવવિક થતરે અમારી સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્્ટનન ેઆગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ 

ધરાિત ું શિેર બન ેજે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 

 
 

 

  


