
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન અન ેિાયિસન યનુનવર્સિટી દ્વાિા ઇનોવશેન ઝોન પિ સીમાનિહ્નરૂપ કિાિ કિવામાાં આવ્યો 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જાન્યુઆિી 7, 2020) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અને િાયિસન યુનનવર્સિટીએ ડાઉનટાઉન બ્રમે્પટનમાાં િાયિસન ઇનોવેશન 

ઝોન સ્થાપવા એક કિાિ પિ સહી કિી છે, જે શહેિમાાં પોસ્ટ-સેકન્ડિી (માધ્યનમક પયંત) નશક્ષણ માટ ેિોમાાંિક સીમાનિહ્ન બન્યુાં છે. 

િાયિસનની આગેવાનીમાાં બ્રમે્પટન ઇનોવેશન ઝોન િાયિસન યુનનવર્સિટીના નવશ્વ પ્રખ્યાત ઝોન નટેવકિને મોડેલ તિીક ેઅનુસિ ેછે અન ેતનેી 

સાથે સાંકળાયુાં છે. આ સ્થળો લોકોને તકિસભિ નવિાિણા કિવા, પ્રોજેક્ટ્સ ઝડપી શરૂ કિવા, અને સ્ટાટિ-અપ્સથી શરૂઆતના તબક્ટકાની નવકસતી 

કાંપનીઓમાાંથી સ્થાનપત સમૃદ્ધ ધાંધાઓમાાં પરિવર્તિત કિવામાાં મદદ મેળવવા રડઝાઇન કિવામાાં આવ્યા છે. નવો ઇનોવેશન ઝોન બ્રેમ્પટનમાાં 

સ્કેલેબલ ધાંધાઓના નવકાસ પિ, ઉચ્િ સાંભનવત ઉદ્યોગ સાહનસક ટીમો બનાવવા અન ેસહાય કિવા પિ ધ્યાન કેનન્િત કિશ.ે 

ઇનવોશેન ઝોન આ કિશ:ે 

 િાષ્ટ્રીય અને આાંતિિાષ્ટ્રીય બજાિોન ેનવિાિશીલ નેતૃત્વ અને પ્રવેશ પૂિો પાડશે, અન ેઉત્કષૃ્ટતાની પ્રનતનિતતા બનાવશ ે

 નવા ધાંધાઓની વૃનદ્ધને ટેકો આપીને અન ેિિનાત્મક ઉદ્યોગો, રડનજટલ હોનસ્પટાનલટી, બુનદ્ધગમ્ય પરિવહન, અને ટેકનોલોજી-

સક્ષમ આિોગ્ય સેવાઓ જેવા હયાત ઉદ્યોગોમાાં નવીન શોધને પ્રોત્સાહન આપીને ધાંધાકીય માળખાગત સગવડ નવસ્તાિશે 

 સીટી ઓફ ઓપચ્યુિનનટીસ (તકો આપતુાં શહેિ) બનાવીને બ્રેમ્પટન 2040 નવઝનન ેસહાયતા કિશ ે

 સ્થાનનક પ્રનતભાઓ નવકસાવશ,ે આકર્િશે અને િોકી િાખશ ે

 સહભાગી ભાગીદાિો માિફત ેધાંધાઓ, નશક્ષણ અને સિકાિના તમામ ક્ષેત્રોમાાંથી પ્રભાવકોનુાં નેટવકિ બનાવશ ેઅન ેપાલનપોર્ણ કિશ ે

બ્રેમ્પટન એક મજબૂત નવીનતમ પયાિવિણતાંત્રને સહાય કિવા તમામ જરૂિી ભાગોન ેસાથ ેિાખી િહ્ુાં છે. ઇનોવેશન ઝોન વર્િ 2020 ની 

શરૂઆતમાાં ખુલશ ેઅને બ્રેમ્પટનના ઇનોવેશન રડનસ્િક્ટટમાાં નવો ઉમેિો થશ,ે જેમાાં સામેલ છે: 

 િોજસિ સાઇબિ નસક્ટયોિ કેટાનલસ્ટ 

 બ્રેમ્પટન એન્ટિનપ્રન્યોિ સેન્ટિ (નવિાિણા અન ેસહકાિ કેળવવાનુાં સ્થળ) 

 િાયિસન-બ્રેમ્પટન ઇનોવેશન ઝોન (સ્ટાટિઅપ ઇનક્ટયુબેટિ) 

 શહેિના નવીન શોધ માટેના ભાનવ કેન્િ માટનેુાં સ્થળ 

 એક સ્કેલ-અપ ઇનક્ટયુબટેિ 

અવતિણો (ક્ટવૉ્સ): 

“આ બ્રેમ્પટન અન ેિાયિસન યુનનવર્સિટી સાથ ેઆપણી અનવિત ભાગીદાિી માટ ેએક િોમાાંિક ક્ષણ છે. આ ઇનોવેશન ઝોન આપણને સાંપૂણિપણે 

નવકનસત નવીનતમ પયાિવિણતાંત્ર સુધી એક પગલુાં વધાિે નજીક લાવ ેછે, જે ઉદ્યોગ સાહનસકોને પોતાના પ્રવાસના દિેક તબક્ટકે સહાય કિ ેછે. 

અમ ેબ્રેમ્પટનના નવદ્યાથીઓ, ઉદ્યોગ સાહનસકો અન ેભાનવ કાયિદળની જરૂરિયાતોને સાંબોધવા તમામ સાંભનવત નવકલ્પો અન ેભાગીદાિીઓ પિ 

કામ કિવા કરટબદ્ધ છીએ. અમાિી સાથ ેિાયિસન યુનનવર્સિટી એક મહાન ભાગીદાિ છે અન ેઅમે તેઓની સહયોગી ભાવના બદલ તેઓના 

આભાિી છીએ. અમે આગામી ઘણાાં વર્ો આવા િહે તવેી આશા િાખીએ છીએ.” 

–      મેયિ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) 
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"અમ ેસ્ટાટિ-અપ્સ અન ેઇનક્ટયુબેશનનો અમાિો અનભુવ અન ેનનપુણતાને બ્રમે્પટનના ઇનોવેશન રડનસ્િક્ટટમાાં લાવવા આશાવાદી છીએ અને હુાં 

આ દૂિાંદેશીપણાાંમાાં તઓેની કરટબદ્ધતા બદલ સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનનો આભાિ માનુાં છુાં . બ્રમે્પટનમાાં િાયિસન ઇનોવેશન ઝોન નવિાિોન ે

પોર્વામાાં અને ઉદ્યોગ સાહનસકોન ેપ્રદેશમાાંની નવનવધ સાંસ્થાઓ સાથ ેજોડવાની સાથે સાથે, તેઓને આધુનનક અથિતાંત્રમાાં સફળ થવા અન ેટકી 

િહેવા જરૂિી સટીક નવિાિણા અન ેસમસ્યા નનિાકિણ આવડતોથી સજ્જ કિવામાાં મદદ કિશ.ે" 

–      મોહમદ લાિેમી (Mohamed Lachemi), પ્રેનસડન્ટ અને વાઇસ-િાન્સેલિ, િાયિસન યુનનવર્સિટી 
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કનેડેામાાં સૌથી ઝડપથી નવકસતા શહિેો પકૈી એક, બ્રમે્પટન 650,000 લોકો અન ે70,000 ધાંધાઓનુાં ઘિ છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદિ છે લોકો. અમને ઊજાિ મળે 

છે અમાિા નવનવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ણનુાં કેન્િ છીએ અન ેઅમ ેતકનનકી અને પયાિવિણીય નનવનતા તિફ દોિી જતા પ્રવાસનુાં નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી 

ભાગીદાિી એવા નનિોગી શહેિના નવકાસ માટે છે જે સુિનક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagram પિ જોડાવ. અહીં વધુ 

જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

િાયિસન યનુનવર્સિટી નવીનતમ, કાિરકદીલક્ષી નશક્ષણમાાં કનેડેામાાં આગેવાન છે. શહેિી, સાાંસ્કૃનતક િીતે વૈનવધ્યસભિ અન ેસવિગ્રાહી, આ યુનનવર્સિટી 2,600 માસ્ટસિ અન ે

PhD નવદ્યાથીઓ, 3,800 ફેકલ્ટી અને કમિિાિીગણ, અન ેદુનનયાભિમાાં આશિે 198,000 ભૂતપૂવિ નવદ્યાથીઓ સનહત, 45,300 થી વધાિે નવદ્યાથીઓનુાં ઘિ છે. વધુ 

માનહતી મેળવવા વેબસાઇટ જુઓ, ryerson.ca. 

 

 

 નમરડયા સાંપકિ: 

મોનનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડિનેટિ, નમરડયા એન્ડ કમ્યુનનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

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