
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

બ્રમે્પટનમાાં િોજર્સ ર્ાઇબિ સર્ક્યોિ કટેાસિસ્ટ માટ ે$30 સમસિયનન ાં િોકાણ થવાન ાં છે 

બીજી એક પરિવતસનિક્ષી પહિે આ શહિેની સસ્થસતન ેનવીન શોધના કોરિડોિ પિ સ્થાપ ેછે 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જૂન 14, 2019) – આજે, મેયિ પૅરિક બ્રાઉને (Patrick Brown), બ્રેમ્પટન ર્ીટી કાઉસન્ર્િ વતી, ગવમેન્ટ ઓફ 

કેનેડા દ્વાિા ર્ાઇબિ સર્ક્યોિ કેટાસિસ્ટમાાં નોંધપાત્ર િોકાણન ેઆવકાિવામાાં આવય ાં, જે આપણાં શહેિ, િોયિ બેંક ઓફ કનેેડા અન ેિોજર્સ 

કોમ્ય સનકેશન્ર્ ઇન્ક. ર્ાથનેી ભાગીદાિીમાાં િાયિર્ન ય સનવર્ર્સટીની આગેવાનીમાાં એક પહેિ છે. 

માનનીય નવદીપ બેઇન્ર્ (Navdeep Bains), ઇનોવેશન સમસનસ્ટિ, સવજ્ઞાન અન ેઆર્થસક સવકાર્ દ્વાિા ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનમાાં િોજર્સ 

ર્ાઇબિ સર્ક્યોિ કટેાસિસ્ટની સ્થાપના કિવા $10 સમસિયનના ભાંડોળની ઘોષણા કિવામાાં આવી. િોજર્સ કમ્ય સનકેશન્ર્ ે$10 સમસિયન 

આપવાન ાં વચન આપય ાં છે, ર્ીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ેઆગામી પાાંચ ઉપિાાંત વષોમાાં $5 સમસિયન આપવાની અને િોયિ બેંક ઓફ કનેેડાએ આ 

પહેિ પ્રત્યે બીજા $5 સમસિયન આપવાની કરટબદ્ધતા દેખાડી છે. 

આ િોમાાંચક સવકાર્ એ બ્રેમ્પટનન ેસશક્ષણ અને નવીન શોધ માટેન ાં સનધાસરિત િક્ષ્ય બનાવવા, િાયિર્ન ય સનવર્ર્સટી અને આપણાં શહેિ વચ્ચ ે

અસવિત ર્હયોગન ાં પરિણામ છે. આ વષ ેનવેમ્બિ ર્ ધીમાાં બ્રેમ્પટન ર્ીટી હૉિમાાં ખ િવા સનધાસરિત, િોજર્સ ર્ાઇબિ સર્ક્યોિ કેટાસિસ્ટ હાિના 

ર્ાઇબિ ર્ િક્ષા વયવર્ાસયકોની ક શળતા વધાિવા પિ અન ેઆ શહેિમાાં, અન ેર્મગ્ર ઓન્ટેરિયો અન ેકેનડેામાાં ર્ાઇબિ ર્ િક્ષા કાંપનીઓન ે

ર્હાયતા કિવા પિ ધ્યાન આપશે. િાયિર્ન ય સનવર્ર્સટી બ્રેમ્પટન ર્ીટી હૉિમાાં પોતાની ચાાંગ સ્કૂિ ઓફ કસન્ટન્ય ઇંગ એજ્ય કેશન માિફત ે

ર્ાઇબિ ર્ િક્ષા અભ્યાર્ક્રમો પણ આપી િહ્ ાં છે. 

આ ઘોષણા ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનમાાં અન્ય મોટા તાજેતિના િોકાણો પછી થઇ છે. મે મસહનામાાં, બ્રેમ્પટન ર્ીટી કાઉસન્ર્િ ેત્રણ પરિવતસનિક્ષી 

પહેિોન ેમાંજૂિી આપી, જેમાાં ર્ને્ટિ ફોિ ઇનોવેશન, ડાઉનટાઉન િાસન્િટ ટર્મસનિ અને હ્ િોન્ટેરિયો મેઇન િાઇટ િેઇિ િાસન્િટ ર્ામેિ છે. 

અવતિણો (ક્વૉટ્ર્): 

“અમ ેઆપણાાં વષસ 2040 નાાં િક્ષ્યના ભાગ તિીક ેઆ શહેિન ેતકો આપત ાં શહેિ બનાવવા કાયસિત છીએ ત્યાિ,ે હ ાં િાયિર્ન ય સનવર્ર્સટીની 

આગેવાનીમાાં િોજર્સ ર્ાઇબિ સર્ક્યોિ કેટાસિસ્ટને ર્હાયતા કિવા માટે અન ેબ્રેમ્પટનમાાં નેશનિ ર્ેન્ટિ ફોિ ર્ાઇબિ સર્ક્ય રિટી સ્થાપવા માટ,ે 

ગવમેન્ટ ઓફ કનેેડા, િોજર્સ એન્ડ િોયિ બેંક ઓફ કનેેડાનો આભાિ માનવા ઇચ્છ ાં  છ ાં. અમ ેડાઉનટાઉનમાાં ર્ાંભસવત પરિણામો ખોિવા અને 

આર્થસક સવકાર્ અને નોકિીઓન ેઅગ્રતા આપવા પ્રયત્નશીિ છીએ. આ ર્સહયાિા ર્ાહર્ વડ ેઅમાિો હેત  આપણી પાર્ ેએ પ્રસતભાઓ, 

ર્ાંર્ાધનો અન ેર્ાંશોધન હોવાનો છે જે ર્ાઇબિ ર્ િક્ષાની સવકર્ી િહેિી વૈસવવક ધાકની વધતી માગ ર્ાંતોષવાની ખાતિી કિાવ.ે” 

-       મેયિ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) 

"અમ ેબ્રમે્પટનમાાં િોજર્સ ર્ાઇબિ સર્ક્યોિ કટેાસિસ્ટની સ્થાપના કિવામાાં િોમાાંચ અન ભવીએ છીએ, અને અમ ેમેયિ, ર્ીટી કાઉસન્ર્િ અને 

શહેિના કમસચાિીઓના ર્હયોગ અને ર્હાયતા બદિ તેઓના આભાિી છીએ. બ્રેમ્પટન નવીન શોધ અન ેટેકનોિોજી સવકાર્ માટે મહત્વન ાં કેન્ર 

છે, અને આપણાાં શહેિન ેર્ાઇબિ સર્ક્યોિ કટેાસિસ્ટ નવીન શીધ અને ર્હયોગ માટ ેકનેેડાન ાં કેન્ર (હબ) બનાવવા અમે બ્રમે્પટનના ધાંધાકીય 

ર્મ દાય, પોસ્ટ-ર્ેકન્ડિી ઇસન્સ્ટટ્ય શન્ર્ અન ેિહવેાર્ીઓ ર્ાથ ેઘસનષ્ઠપણ ેકામ કિવા આશાવાદી છીએ." 

-       ચાર્લર્સ રફનિે (Charles Finlay), એસક્િક્ય રટવ ડાઇિેક્ટિ, ર્ાઇબિ સર્ક્યોિ કટેાસિસ્ટ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ryerson.ca%2Fcybersecure-catalyst%2F&amp;data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccdad45cccb324625e42f08d6f0eb908c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636961292331851371&amp
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/613
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/613
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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. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊર્જદ મળ ેછે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસન ાં નેતતૃ્િ 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagram પર 

જોડાિ. અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

સમરડયા ર્ાંપકસ: 

મોસનકા દ ગ્ગિ  

કોઓર્ડસનેટિ, સમરડયા એન્ડ કમ્ય સનટી એંગેજમેન્ટ  

વયૂહાત્મક ર્ાંવાદ   

ર્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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