
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

સીટીએ ભાવિ BramptonU (બ્રમે્પટન યવુનિર્સિટી) માટનેો પાયો ખોદ્યો 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જુલાઇ 24, 2020) – આજે, સીટીએ બ્રમે્પટનમાાં એક સાંપૂર્િ, માન્યતા ધિાિતી યુવનિર્સિટી લાિિા પોતાની 

દિખાસ્તના મુખ્ય વ્યૂહાત્મક તત્િોનુાં પૂિાિિલોકન બહાિ પાડયુાં. 

ગત િર્િ દિવમયાન, સીટીએ પોતાની યુવનિર્સિટી BramptonU માટેની યોજના જર્ાિિામાાં મદદ મળેિિા, અન ેબ્રેમ્પટનમાાં માધ્યવમક પયંત 

(પોસ્ટ સેકન્ડિી) વિક્ષર્ માટ ેનિા ચપળ અને નિીનતમ મોડેલની દિખાસ્ત િજૂ કિિા, િાયિસન યુવનિર્સિટી, યુવનિર્સિટી ઓફ ગુલ્ફ-હમ્બિ, 

ધી લાંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોવમક્સ એન્ડ પોવલરટકલ સાયન્સ, ક્િીન મૅિી યુવનિર્સિટી ઓફ લાંડન, D2L અને અલ્ગોમા યુવનિર્સિટી જેિી 

આાંતિિાષ્ટ્રીય સ્તિ ેપ્રખ્યાત િૈક્ષવર્ક સાંસ્થાઓ અન ેવહતધાિકો સાથ ેમળીન ેકામ કયંુ છે. 

ગયા અઠિારડયાની ઘોર્ર્ા પ્રમાર્,ે ઓન્ટેરિયોની કૉલેજો અન ેયુવનિર્સિટીઓ માટ ેપ્રોવિન્સનુાં અદ્યતન મેજિ કપેેવસટી એક્સ્પાન્િન પોવલસી 

ફ્રેમિકિ (મોટી ક્ષમતાનુાં વિસ્તિર્ નીવત માળખુાં) આ પ્રકાિના વિસ્તિર્ો માટનેા દિિાજા ખોલી નાખ ેછે. 

આ પાનખિ ઋતુમાાં આગળ જતા સાંપૂર્િ દિખાસ્ત બનાિીને પ્રોવિન્સ ઓફ ઓન્ટેરિયોન ેિજૂ કિિાનુાં કામ ચાલી િહ્ુાં છે: 

• પ્રોવિન્સ ઓફ ઓન્ટેરિયોના અવધવનયમથી એક સ્િાયત્ત જાહેિ સાંસ્થા તિીકે સ્થાવપત, બ્રમે્પટન યુવનિર્સિટી િર્િ 2040 સુધીમાાં 

આિિે 30,000 વિદ્યાથીઓ િડ ેએક પૂિેપૂિી વ્યાપક જાહેિ યુવનિર્સિટી બનિાનો હેત ુધિાિે છે. 

• દિખાસ્ત હેઠળની યુવનિર્સિટીની સાંચાલન સવમવતમાાં હાલના િકૈ્ષવર્ક ભાગીદાિો, સ્થાવનક સિકાિ અન ેધાંધાકીય વહતધાિકોના 

સભ્યો, અને પ્રાથવમકથી માધ્યવમક વિક્ષર્ ભાગીદાિોનો સમાિેિ થિ.ે 

• કાયિક્રમો મહત્િના વિકસતા ક્ષેત્રો જેમ કે રડવજટલ ટ્રાન્સફમેિન, નિીન િોધ અને ટકાઉપણાં; તમેજ િહેિના અગ્રતા ધિાિતા આર્થિક 

ક્ષેત્રોન ેઅનુરૂપ બનિાન ેઅગ્રતા આપિા પિ ધ્યાન આપિ,ે આ આર્થિક ક્ષતે્રોમાાં સામેલ છે: આધુવનક ઉત્પાદન, નિીન િોધ અન ે

ટેકનોલોજી, ખાદ્યપદાથો અને પીર્ાાં પ્રરક્રયાકિર્, અને આિોગ્ય અને જીિન વિજ્ઞાન. 

આપણાં િહેિ િતિમાન માધ્યવમક પયંત વિક્ષર્ ભાગીદાિો સાથે પોતાના લાાંબા-ગાળાના સાંબાંધો બનાિિા કરટબદ્ધ છે, જેમાાં િાયિસન 

યુવનિર્સિટી, અલ્ગોમા યુવનિર્સિટી અન ેિેરિડેન કૉલેજ સામેલ છે. આ સાંસ્થાઓનુાં બ્રેમ્પટનમાાં િોકાર્ કિિાનુાં અને વિકાસ પામિાનુાં, નિી 

િૈક્ષવર્ક અન ેઆર્થિક તકો ઊભી કિિાનુાં ચાલુ છે. 

ઓગસ્ટ 17 થી 19 સુધી, એસોવસએિન ઓફ મ્યુવનવસપાવલટીસ ઓફ ઓન્ટેરિયો (AMO) ની િર્ચયુિઅલ (આભાસીય) િાર્ર્િક કોન્ફિન્સમાાં 

મેયિ પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), કાઉવન્સલિો, અને િહેિના અવધકાિીઓ સહભાગી થિ.ે આપર્ી કાઉવન્સલ િહેિ માટ ેમહત્િના 

પ્રોજેક્્સ, જેમ ક ેBramptonU પિ ભાંડોળ અને સહયોગ િધાિિાની િકાલત કિિાનુાં ચાલુ િાખિ.ે 

BramptonU પિ િધ ુમાવહતી માટ ેિેબસાઇટ જુઓ, www.bramptonu.ca. 

અિતિર્ો (ક્િૉ્સ): 

“વિતેલા કેટલાક મવહનાઓમાાં, જોબ માકટે અને આપર્ ેકાયિિત છીએ તે દુવનયા, બાંન ેસાંપરૂ્િપર્ે બદલાઇ ગયા છે – જેનાથી ભવિષ્ય માટ ે

સૌથી જરૂિી આિડત શે્રર્ીઓ (વસ્કલસે્સ) આસપાસ િાતચીત િધાિિાની જરૂરિયાત ઊભી થઇ છે. કેનેડામાાં સૌથી વિિાળ અન ેસૌથી 

ઝડપથી વિકસી િહેલા િહિેોમાાંના એક તિીક,ે બ્રેમ્પટન માટે આપર્ાાં અથિતાંત્રની વસ્થવતસ્થાપકતા અન ેસફળતાનો અવભન્ન ભાગ એિી 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bramptonuniversity.azurewebsites.net/updates/&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393814512&sdata=kMByLbe1Y6
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bramptonuniversity.azurewebsites.net/updates/&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393814512&sdata=kMByLbe1Y6
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.tcu.gov.on.ca/pepg/major-capacity-expansion-policy-framework-july2020.pdf&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C63731218
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptonu.ca/&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393824499&sdata=1oRXvQkY5tuer4HovApi9eikeOhQswcoW+nueQa


 

 

આપર્ી પ્રવતભાઓન ેપોર્િામાાં, ખાસ કિીને આ વનર્ાિયક સમયમાાં મદદરૂપ થતી પોતાની સ્િતાંત્ર સાંચાલન સક્ષમ યુવનિર્સિટી હોિી એ 

વનર્ાિયક બાબત બની િહે છે. પ્રોવિન્સ દ્િાિા માધ્યવમક પયંત વિક્ષર્માાં ભજિાતી વિકસતી અને વનર્ાિયક ભૂવમકાને ઓળખ આપિાની 

િાતની હુાં કદિ કરાં છુાં અને આપર્ ેઆપર્ાાં ભાવિ િકિફોસિમાાં કિેી િીતે શે્રષ્ઠ િોકાર્ કિી િકીએ તે અાંગે િધ ુચચાિઓ કિિા આિાિાદી છુાં.” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“આપર્ે કામ અને વિક્ષર્ બાંનનેા પિાંપિાગત મોડેલો જે િીતે પરિિતિન પામી િહ્ાાં છીએ તને ેહાલમાાં પહેલી િાિ જોઇ િહ્ાાં છીએ. અમાિી 

BramptonU દિખાસ્ત વિક્ષર્ આપિાની નિી, નિીનતમ અન ેરકફાયતી િીત પિ આધારિત છે જે આ પડકાિભયાિ િતિમાન દૃશ્ય સાથ ે

અનુરૂપ છે. આ બ્રેમ્પટનમાાં વનર્મિત ઉકેલ આપર્ી પ્રવતભાઓને વિકસિામાાં અન ેઆપર્ાાં વિકવસત અથિતાંત્રના અવભન્ન અાંગ તિીક ેતેઓને 

અહીં િાખિામાાં મદદરૂપ થિ.ે” 

- િૉિેના સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેવિક કાઉવન્સલિ િૉડસિ 1 અન ે5, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“અમ ેજાર્ીએ છીએ કે 83% જેટલા બ્રેમ્પટનિાસીઓ બ્રમે્પટન યુવનિર્સિટી ઇર્ચછે છે અને 82% જેટલા બ્રેમ્પટનિાસીઓ િધાિે લચીલા 

યુવનિર્સિટી કાયિક્રમો ઇર્ચછે છે. િકિફોસિ માટે તૈયાિી કિિા યુિાનો જે પ્રકાિનુાં વિક્ષર્ અન ેઅનભુિો િોધી િહ્ાાં છે તે વિિ ેઅમે આપર્ાાં 

યુિાનોને સાાંભળ્યા છે. આાંતિિાષ્ટ્રીય સ્તિ ેમાન્યતા ધિાિતી િૈક્ષવર્ક સાંસ્થાઓ સાથે સહયોગ સાધીને અમ ેસાાંભળેલા અને મહત્િના વિર્યોન ે

ધ્યાનમાાં લેતા, મને વિશ્િાસ છે કે અમ ેખિેખિી જરૂરિયાતોને સાંબોધતો આધુવનક ઉકેલ વિકસાવ્યો છે અન ેતે આપર્ાાં યુિાન લોકોન ેભવિષ્ય 

માટ ેસફળતા મેળિિા િચિામાાં આિિે.” 

- હિરકિત સસાંહ (Harkirat Singh), સીટી કાઉવન્સલિ, િોડસિ 9 અન ે10, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટનનો યુિાન અને વિકસતો પ્રવતભાિાળી સમાજ આપર્ાાં િહેિ અને પ્રદેિના આર્થિક વિકાસ અન ેસ્પધાિત્મકતા માટે વનર્ાિયક છે. 

BramptonU માટનેી આપર્ી યોજના આપર્ાાં એમ્્લોયસિ અન ેકમિચાિીઓ માટ ેહાલની જરૂરિયાતો અને ભાવિ તકોને સાંબોધતી હોિાની 

ખાતિી કિિા આ િહેિે સ્થાવનક ધાંધાઓ, િૈક્ષવર્ક ભાગીદાિો, સામુદાવયક વહતધાિકો અને સિકાિના અન્ય સ્તિો સાથે ઘવનષ્ઠપર્ ેકામ કિિાનુાં 

ચાલુ િાખ્યુાં છે.” 

- ડેવિડ બારિક (David Barrick), ચીફ એડવમવનસ્ટ્રેરટિ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

