
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે 
 

બ્રમે્પટન પોસ્ટ-સકેન્ડિી (માધ્યમમક પયતં) મિક્ષણ માટ ેવધાિાના મવકલ્પો િોધી િહ્યું છે 

          
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (સપ્ટેમ્બિ 25, 2019) – કાઉમન્સલની સમયગાળાની અગ્રતાઓ અનયસાિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટને બમે્પટનમાું એક 

યયમનવર્સિટી સ્થાપવા માટનેા મવકલ્પો િોધવાનયું ચાલય િાખયયું છે. આજે, બ્રમે્પટન સીટી કાઉમન્સલ ેસવિસુંમમતથી બ્રેમ્પટનમાું અપાતા પોસ્ટ-

સેકન્ડિી મિક્ષણ વધાિવાના ઉકેલો િોધવામાું બીજય  એક પગલયું લીધયું. 

 

સીટી સ્ટાફ બ્રમે્પટન યયમનવર્સિટી સ્થાપવા માટનેા મવકલ્પો િોધિ,ે જેમાું નીચેના સામેલ છે: 

 જાહેિ-ખાનગી ભાગીદાિીઓ એ ઇમાિતો મવકસાવવી, બાુંધવી અન ેજાળવવી જેમાું બ્રમે્પટન યયમનવર્સિટી અન ેસુંભમવતપણ ે

મવદ્યાથીઓ માટેના આવાસો બન ે

 બ્રેમ્પટન યયમનવર્સિટી માટ ેસહાયતા મેળવવા સિકાિના સુંઘીય (પ્રોમવમન્સયલ) અન ેસુંઘીય (ફેડિલ) સ્તિ ેમહમાયતી પ્રયત્નો કિવા 

 ધુંધાકીય કસેીસ અન ેપ્રોગ્રામમુંગ િક્યતાઓ ઊભી કિવી જે હાલના અન ેભામવ મનયોક્તાઓની (એમ્પલોયસિની) જરૂરિયાતોને 

પ્રમતમબુંમબત કિ ે

 

આપણું િહેિ વતિમાન પોસ્ટ-સેકન્ડિી ભાગીદાિો સાથે લાુંબા-ગાળાના સુંબુંધો બનાવવા કરટબદ્ધ છે, જેમાું િાયિસન યયમનવર્સિટી, અલ્ગોમા 

યયમનવર્સિટી અન ેિેરિડને કૉલેજ સામેલ છે. આ બધી માન્યતાપ્રાપ્ત અન ેસન્મામનત સુંસ્થાઓ છે જેઓએ િહેવાસીઓ માટ ેનવા કાયિક્રમ 

મવકલ્પો લાવીન,ે બ્રેમ્પટનમાું િોકાણ કિવાનયું અન ેમવકસવાનયું ચાલય િાખયયું છે. આ સુંબુંધો પિની પ્રગમતએ મહત્વની સફળતાઓ તિફ દોિવણી 

કિી છે, જેમાું સામેલ છે: 

 સીટી હોલના વેસ્ટ ટાવિમાું ચાુંગ સ્કૂલ ફોિ કમન્ટન્યયઇંગ કોસીસની સ્થાપના 

 સીટી હોલ બહાિ સુંચાલન કિવા િોજસિ સાઇબિ-મસક્યોિ કેટામલસ્ટની ઘોષણા 

 ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનમાું અપાતા અલ્ગોમા યયમનવર્સિટીના ભૌમતક સગડ અન ેકાયિક્રમોનયું સતત મવસ્તિણ 

 આ િહેિની સહકાિી/ઇનક્યયબટેિ જગ્યામાું સહયોગ મેળવવા િાયિસન યયમનવર્સિટી સાથ ેકિાિ કિવા કાયિિત થવયું 

 

અવતિણો (ક્વૉટ્સ): 
 

“આ પ્રોમવન્સ એ નવા પોસ્ટ-સેકન્ડિી મોડલે્સને સાુંભળવા અન ેસહાય કિવા તૈયાિ છે જે જવાબદાિ બને, મવદ્યાથીઓન ેઅગ્રતા આપ,ે અન ે

મનયોક્તાઓએ ભિવાની જરૂિી હોય તેવી નોકિીઓ માટ ેતાલીમ આપવા પિ ધ્યાન કેમન્િત કિ.ે આપણાું િહેવાસીઓ, મવદ્યાથીઓ, ધુંધાઓ 

અન ેસમયદાયની જરૂરિયાતોને સુંતોષતા, આપણાું િહેિન ેતકોનયું િહેિ બનાવવામાું મદદરૂપ થતા, વધાિે પોસ્ટ-સેકન્ડિી મવકલ્પો બ્રમે્પટનમાું 

લાવવા અમે લાયકાત ધિાવતા તમામ પક્ષકાિો સાથ ેમળીને કામ કિીિયું.”  

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ ઓફ બ્રમે્પટન 
 

“બ્રેમ્પટન ઓન્ટેરિયોમાું સૌથી વધાિ ેકુંપાયમાન, ગમતિીલ અન ેસૌથી ઝડપથી મવકસી િહેલયું સમયદાય છે. કૌટયુંમબક ઉછેિ અને જીવનમાું આગળ 

વધવાની તકો મેળવવા આપણાું મપ્રય પ્રોમવન્સમાું અન્ય કોઇ વધાિ ેસારું સ્થળ નથી. મિક્ષણ ભમવષ્યમાું આપણાું િહેિની સફળતાનયું મયખય 

ચાલક બનવાનયું િહેિે, અને બ્રમે્પટનના મવદ્યાથીઓ પોતાના મિક્ષણન ેઆગળ વધાિવામાું અને પોતાની કાિરકદીઓમાું પ્રગમત કિવા ઉત્તમ 

તકોની પહોંચ ધિાવવા ભાગ્યિાળી બની િહેિે. હય ું પાલાિમેન્ટિી આમસસ્ટન્ટ ડેમવડ મપરકની (David Piccini) અન ેમમમનસ્િી ઓફ િેઇમનુંગ, 

કોલેજીસ, અને યયમનવર્સિટીસમાું તમેની ટીમની યયમનવર્સિટી દિખાસ્ત પિ સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન સાથ ેમવચાિિીલ ચચાિ ચાલય િાખવા તેઓ સાથે 

કામ કિવાનયું ચાલય િાખવા આિાવાદી છય ું.” 

- માનનીય પ્રબમીત સિકારિયા (Prabmeet Sarkaria), પ્રોમવમન્સયલ પાલાિમને્ટ સભ્ય, બ્રેમ્પટન સાઉથ અને એસોમસએટ 

મમમનસ્ટિ ઓફ સ્મોલ મબઝનસે એન્ડ િડે ટેપ રિડક્િન  
 



 

 

 
 

“આપણી સિકાિ એ ખાતિી કિાવવા કરટબદ્ધ છે ક ેમવદ્યાથીઓ સમગ્ર પ્રોમવન્સમાું ઉચ્ચ-ગયણવત્તાનયું પોસ્ટ-સેકન્ડિી મિક્ષણ મેળવવાની પહોંચ 

ધિાવ.ે આપણી સિકાિન ેકિદાતાઓ અને કિમાું મળેલા ડોલસિ માટ ેઆદિ પયનઃસ્થામપત કિવાનો આદિે મળ્યો છે, જેમાું તમામ કાયિક્રમો 

કાયિક્ષમ, અસિકાિક અન ેિોજગાિ મનમાિણ માટે અનયકૂળ હોવાની ખાતિી કિાવવાનયું સામેલ છે. અમ ેપાલાિમેન્ટિી આમસસ્ટન્ટ ડેમવડ મપરકની 

(David Piccini) સાથ ેકામ કિવા અન ેઆગામી મમહનાઓમાું નવી યયમનવર્સિટી માટે સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની દિખાસ્ત અન ેધુંધાકીય કેસની 

સમીક્ષા કિવા આિાવાદી છીએ.” 

- અમિજોત સુંધય (Amarjot Sandhu), પ્રોમવમન્સયલ પાલાિમેન્ટ સભ્ય, બ્રેમ્પટન વેસ્ટ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ 

છે લોકો. અમને ઊર્જદ મળે છે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમે રોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા 

પ્રિાસન ાં નેતૃત્િ કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, 

અને Instagram પર જોડાિ. અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 
મમરડયા સુંપકિ: 

મોમનકા દયગ્ગલ  

કોઓર્ડિનેટિ, મમરડયા એન્ડ કમ્યયમનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સુંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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