ત્વરિત જાહેિાત માટે

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન િજૂ કિે છે મેક આઇ.ટી. સસક્યોિ (Make IT Secure) 2019:
ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાાં સાઇબિ સુિક્ષા
સસહયાિા આયોજનકતાાઓઃ િાયિસન યુસનવર્સાટીનુાં સાઇબિ-સસક્યોિ કેટાસિસ્ટ અને
િાયનહેડ ગોલ્ફ ક્િબમાાં કેનરે ડયન સેન્ટિ ફોિ સાઇબિ સસક્યુરિટી, ગુરુવાિ, એસિિ 25, 2019 નાાં િોજ
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (એસિિ 18, 2019) – ગુરુવાિ, એસિિ 25 નાાં િોજ, સાઇબિ સુિક્ષા અને આધુસનક ઉત્પાદન ક્ષેત્રોના આગેવાનો,

ઉપિી સિકાિી અસધકાિીઓ, શૈક્ષસિક સાંશોધકો અને કાયદો અમિ-બજવિી કિનાિના િસતસનસધઓ કેનેડાના ઉત્પાદન ક્ષેત્રને સાઇબિ
ધમકીઓની અને આ ધમકીઓનુાં સાંચાિન કિવાની અને ઘટાડવાની િીતો પિ ચચાા કિવા બ્રેમ્પટનમાાં યોજાનાિી એક રદવસીય કોન્ફિન્સ મેક
આઇ.ટી. સસક્યોિ 2019 માાં ભેગા થશે.
મેક આઇ.ટી. સસક્યોિ 2019 નુાં સસહયારુાં આયોજન િાયિસન યુસનવર્સાટીના નવા બ્રેમ્પટન-સસ્થત સેન્ટિ ફોિ સાઇબિ સસક્યુરિટીનુાં સાઇબિસસક્યોિ કેટાસિસ્ટ, અને કેનેડા સિકાિના કેનેરડયન સેન્ટિ ફોિ સાઇબિ સસક્યુરિટીએ કયુું છે . આ કોન્ફિન્સ સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન િસ્તુત કિશે.
મહત્વના વક્તાઓ અને સભ્યોમાાં સીમેન્સ કેનેડા, કેનેરડયન સેન્ટિ ફોિ સાઇબિ સસક્યુરિટી, આિસીએમપી (RCMP), બોમ્બાર્ડાયિ, સસસ્કો,
હિજે સવક ગ્રૂપ, બ્િેકબેિી અને પાિો અલ્ટો નેટવક્સાની સાથે સાથે, અન્ય કાંપનીઓના ઉપિી આગેવાનોનો સમાવેશ થશે.
ધાંધાદાિી અને ઉત્પાદન સમુદાયના સભ્યોને હાજિ િહેવાનુાં સનમાંત્રિ આપવામાાં આવે છે . વધુ સવગતો અને આયોજનમાાં નોંધિી માટે
વેબસાઇટ જુ ઓ, makeitsecure.ca. રટરકટોમાાં 50% છૂ ટ મેળવવા, રડસ્કાઉન્ટ કોડ “ECO2019” િખી જિાવો.
અવતિિો (ક્વૉટ્સ):
“તાિીમબદ્ધ સાઇબિ સુિક્ષા વ્યવસાસયકોની દુસનયાભિમાાં તાકીદે જરૂિ છે . કેનેડામાાં કામદાિોની માગમાાં વાર્ષાક સાત ટકાનો વધાિો થાય છે
અને વૈસવવક સાઇબિ સુિક્ષા ઉદ્યોગ વષા 2023 સુધીમાાં વાર્ષાક US$200 સબસિયન સુધીમાાં પહોંચે તેવી અપેક્ષા િાખવામાાં આવે છે . સીટી
ઓફ બ્રેમ્પટન િાયિસન યુસનવર્સાટી સાથે બ્રેમ્પટન સસ્થત નેશનિ સેન્ટિ ફોિ સાઇબિ સસક્યુરિટી બનાવવા ભાગીદાિી કિી િહ્ુાં છે – જે નાથી
આ ગાંભીિ વૈસવવક પડકાિને પહોંચી વળીને નોકિીઓ અને સાંસાધનો ઊભા કિી શકાશે.”
- મેયિ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown)

“અમે ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાાં સાઇબિ સુિક્ષાની ચચાા કિવા આગેવાનોના આ મેળાવડાનુાં સસહયારુાં આયોજન કિવા બહુ િોમાાંસચત છીએ. ઉત્પાદન
ક્ષેત્ર ઝડપથી બદિાઇ િહ્ુાં છે , અને આપિે સૌએ કેનેરડયન અથા વ્યવસ્થાના આ સનિાાયક ક્ષેત્ર સામે સાઇબિ ધમકીઓ સવશે ચચાંસતત થવાની
જરૂિ છે . અમે બ્રેમ્પટનમાાં અમારુાં સેન્ટિ ઊભુાં કિીએ ત્યાિે આ પહેિી કોન્ફિન્સ છે જે નુાં સસહયારુાં આયોજન સાઇબિ-સસક્યોિ કેટાસિસ્ટે કયુું
છે , અને અમે સમગ્ર બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો, કેનેડા અને યુ.એસ.માાંથી સહભાગીઓને આવકાિવા બહુ િાહ જોઇ શકતા નથી.”
- ચાલ્સા રફનિે (Charles Finlay), એક્સઝક્યુરટવ ડાઇિેક્ટિ, સાઇબિ-સસક્યોિ કેટાસિસ્ટ, િાયિસન યુસનવર્સાટી
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સાઇબિ-સસક્યોિ કેટાસિસ્ટ, િાયિસન યુસનવર્સાટીની સાઇબિ સુિક્ષામાાં નવીન શોધ અને સહયોગ માટે બ્રેમ્પટન-સસ્થત નવા નેશનિ સેન્ટિની
ઘોષિા, સપ્ટેમ્બિ 2018 માાં કિવામાાં આવી હતી. કેટાસિસ્ટ તકોનો િાભ ઉઠાવવા કેનેરડયનો અને કેનેરડયન ધાંધાઓને સશક્ત બનાવશે અને
તાિીમ અને િમાિપત્ર; સાઇબિ સ્કેિ-અપ્સ માટે વાસિજ્યક વેગ અને સહાયતા; સહાયતા િાગુબદ્ધ R&D (સાંશોધન અને સવકાસ); અને
જાહેિ સશક્ષિ માિફતે સાઇબિ સુિક્ષાના પડકાિોનો સામનો કિશે. કેટાસિસ્ટની િવૃસિઓ સમગ્ર કેનેડા અને બ્રેમ્પટનને આવિી િેતા ઔદ્યોસગક
આગેવાનો, અને આ મહત્વના ક્ષેત્રમાાં કાયાિત સિકાિો અને જાહેિ સાંસ્થાઓ સાથેના ઘસનષ્ઠ સહયોગ વડે સુદૃઢ ભાગીદાિીઓથી ચસિત થશે.
સાઇબિ-સસક્યોિ કેટાસિસ્ટ સવશે વધુ માસહતી મેળવવા વેબસાઇટ જુ ઓ, www.cybersecurecatalyst.ca
કેનેરડયન સેન્ટિ ફોિ સાઇબિ સસક્યુરિટી સવશે વધુ માસહતી મેળવવા વેબસાઇટ જુ ઓ, https://www.cyber.gc.ca/en/
સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન સવશે સવષે વધુ માસહતી માટે અહીં મુિાકાત િો www.brampton.ca અને Twitter પિ, Facebook પિ,
અને Instagram પિ અમને ફોિો કિો.

સમરડયા સાંપકા:
મોસનકા દુગ્ગિ
કોઓર્ડાનેટિ, સમરડયા એન્ડ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ
વ્યૂહાત્મક સાંવાદ
સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

