તાત્કાલિક પ્રકાશન માટે

કાઉલસિિે રાયરિનની હાજરી ઊભી કરવા
ડાઉનટાઉન બ્રામ્પટનમાાં સ્થળાાંતર કયયું
બ્રામ્પટનને કેનેડાનયાં િાઇબર લિક્યયરરટી કેલપટિ બનાવવાના દૂરદાં શ
ે ીપણાંથી
શહેરમાાં નવીન શોધ અને નોકરીઓ ઊભી કરવાની ઝડપ વધશે
બ્રામ્પટન, ઓસટેરરયો (ફેબ્રયઆરી 13, 2019) - રાયરિન યયલનવર્િિટી અને િીટી ઓફ બ્રામ્પટન વચ્ચેનો િહયોગ રોમાાંચક લવકાિ તરફ
આગળ વધી રહ્યો છે . આજે , બ્રામ્પટન કલમટી ઓફ કાઉલસિિે રાયરિન યયલનવર્િિટીની આગેવાનીમાાં ડાઉનટાઉન બ્રામ્પટનમાાં ઇનોવેશન હબ
(નવીન શોધ કેસર) અને િાઇબર-લિક્યયર કેટાલિસ્ટ સ્થાપવા માટે અલનવાયિ ભાંડોળ અને જરૂરી િાંિાધનોની રૂપરેખા બનાવવા રાયરિન
યયલનવર્િિટી િાથે મેમોરસડમ ઓફ અસડરસ્ટેનસડાંગ (MoU) કરવા કમિચારીગણને લનદેશ આપવાનો પ્રસ્તાવ માંજૂર કયો. આ પ્રસ્તાવ માંજૂરી માટે
આગામી અઠવારડયે કાઉલસિિ પાિે જશે.
નાણાકીય પ્રભાવો (ફાઇનાલસિયિ ઇલમ્લિકેશસિ) અને િાઇબર લિક્યયર કેટાલિસ્ટનયાં ભાંડોળ અને પાઇિોટ ઇસક્યયબેશન/ઇનોવેશન હબને આ
શહેરના 2019 અાંદાજપત્ર મનિૂબાના (બજે ટ ડેલિબરેશસિના) ભાગ તરીકે પણ ગણવામાાં આવશે, જે માચિ 18 નાાં રોજ શરૂ થાય છે .
આ પ્રસ્તાવ બ્રામ્પટનને કેનેડાનયાં િાઇબર લિક્યયરરટી કેલપટિ બનાવવા માટે શાળાના દૂરાંદેશીપણાં પર, ગ્િેન ક્રેની, ડેલયયટી પ્રોવોસ્ટ
(યયલનવર્િિટીના ઉચ્ચ પદાલધકારી વહીવટકાર) અને વાઇિ-પ્રોવોસ્ટ, યયલનવર્િિટી લિાનનાંગ, રાયરિન યયલનવર્િિટીની રજૂ આતને અનયિરે છે . આ
દૂરાંદેશીપણાંમાાં િામેિ છે :






ચાસગ સ્કૂિની િેવાઓ વધારવી: આ વર્િની શરૂઆતમાાં, ચાસગ સ્કૂિ ઓફ કલસટસયયઇંગ એજ્યયકેશને બે િાઇબર લિક્યયરરટી
અભ્યાિક્રમો શરૂ કયાિ, બાંને બ્રામ્પટન િીટી હૉિ વેસ્ટ ટાવરમાાં યોજાયા હતા. પૂણિ પ્રમાણપત્ર કાયિક્રમો શરૂ કરવાના આયોજનો ચાિી
રહ્યા છે .
બ્રામ્પટન ઇનોવેશન હબનો શયભારાંભ: બ્રામ્પટન ઇસક્યયબેશન/ઇનોવેશન હબ વેસ્ટ ટાવરમાાં પણ લસ્થત થશે અને આ સ્થળે
નવીનીકરણ કામો પૂરા થવાની નજીકમાાં છે . ‘DMZ’ નયાં િાંચાિન કરનાર, રાયરિન યયલનવર્િિટી, શરૂઆતના તબક્કે ટેકનોિોજી

સ્ટાટિઅલિ માટે દયલનયાની આગેવાન યયલનવર્િિટીની દોરવણી કરતયાં ઇસક્યયબેટર, નવીન શોધ અને સ્ટાટિ-અપ લવસ્તારોમાાં એક સ્થાલપત
અગ્રેિર છે .
િાઇબર લિક્યયર કેટાલિસ્ટનો શયભારાંભ: િાઇબર લિક્યયર કેટાલિસ્ટ, િાઇબર િયરક્ષામાાં નવીન શોધ અને િહયોગ માટે એક નવયાં રાષ્ટ્રીય
કેસર બને તેવયાં આયોજન કરવામાાં આવયયાં છે . િાઇબર ક્રાઇમ વૈલવવક સ્તરે કાંપનીઓ માટે નયકિાનમાાં $6 રિલિયનનો ખચિ ઊભો કરશે
અને આ વર્િના અાંતે િગભગ 1.5 લમલિયન જે ટિી નોકરીઓ ખાિી રહેશે આ બાબતોને ધ્યાનમાાં િેતા, આ કેસર વયવિાલયક
તાિીમ, િાંશોધન અને લવકાિ, વાલણજ્યક િાંપ્રાલલત અને િાવિજલનક લશક્ષણ પૂરાં પાડીને િાઇબર િયરક્ષા માટેનયાં કેસર બનશે.

અવતરણો (ક્વૉટ્િ):
“આ બ્રામ્પટનને આગળ વધારવા માટે બહય રોમાાંચક પગિયાં છે , જે રાયરિન યયલનવર્િિટી િાથે મહત્વના પ્રોજે ક્ટ્િને હકીકતની નજીકમાાં િાવશે.
આ પ્રોજે ક્ટ્િ આર્થિક લવકાિને વેગ આપવામાાં, નોકરીઓ ઊભી કરવામાાં, અને બ્રામ્પટનને િાઇબર િયરક્ષા માટેના કેસર તરીકેની લસ્થલત

અપાવવામાાં મદદરૂપ થશે. આપણાાં માધ્યલમક-પયુંત લવદ્યાથીઓ પાિે હવે એ ક્ષેત્રમાાં પ્રવેશવાના લવકલ્પો રહેશે જે વૈલવવક સ્તરે િાંબાંલધત હોય,
અને આપણી લસ્થલતને એક મહત્વના, લવવવ સ્તરીય શહેર તરીકે િાગય કરે.”
મેયર પૅરિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)

“િીટી ઓફ બ્રામ્પટન અને શેરરડેન કોિેજમાાં પોતાના ભાગીદારોને, લશક્ષણ પિાંદગીઓ લવસ્તારવામાાં મદદ કરવા અને બ્રામ્પટનમાાં નવીન શોધ
અને ઉદ્યમવૃલિમાાં તકો િયધી પહોંચ લવસ્તારવામાાં મદદ કરવા રાયરિન કરટબદ્ધ છે . આ બાંને શહેર માટે આર્થિક ચાિક પરરબળો બની રહેશે
અને અમે અમારી િહાયતા, આગેવાની અને લનપયણતા પૂરી પાડવામાાં અને બ્રામ્પટનમાાં આ તકો િાવવામાાં રાજી છીએ.”

ગ્િેન ક્રેની, ડેલયયટી પ્રોવોસ્ટ (યયલનવર્િિટીના ઉચ્ચ પદાલધકારી વહીવટકાર) અને વાઇિ-પ્રોવોસ્ટ, યયલનવર્િિટી લિાનનાંગ,
રાયરિન યયલનવર્િિટી (Glenn Craney, Deputy Provost and Vice-Provost, University Planning, Ryerson
University)

-30બ્રૅમ્પટન લવશાળ આયોજનો લવર્ે લવચારે છે . અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભવવષ્ય માટે તૈયાર સંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયની વૃવધધ, યુવાની અને વૈવવધ્ય આપણને અલગ
ઓળખ પ્રદાન કરે છે . અમે કૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાં રોકાણોને પ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અને વૈવવવક થતરે અમારી સફળતામાં વૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાવી
રહ્યા છીએ એવા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાંપે છે અને અિીં કામ કરતા લોકોમાં ગૌરવની િાગણીનો િાંચાર કરે છે . અમે બ્રૅમ્પ્ટનને આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જે િી તે એક જોડાણ
ધરાવતું શિેર બને જે પ્રવતતનાત્મક, વ્યાપક અને સાિવસક િોય. અમને Twitter, Facebook, અને Instagramપર અનયિરો. અિીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca.
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