
 

 

 

 15 ਨਵੰਬਰ, 2017 

 

ਯਨੂੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਸਿਕ ਅਿਰ ਿਬੰਧੀ ਅਸਧਐਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਕਾਇਆ  
ਪਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਇਸਦਆ ਂਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਅੱਜ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਵੱਚ, ਿਟਾਫ ਨੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਸਿਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ 
ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਆਰਸਿਕ ਅਿਰ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਪਰਿਤੁਤ ਕੀਤਾ।  
 

ਅਸਧਐਨ, ਜੋ ਅਰਬਨ ਮੈਟਸਰਕਿ ਇੰਕ. (Metrics Inc.) ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ, ਨੇ ਿਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸਕ ਇਹ ਸਵਕਾਿ ਸਕਵੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ – ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਵੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਰ ਸਵੱਚ – ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਨਵੇਸ਼, ਿਾਿ ਿਬੰਧੀ ਅਤੇ ਿਮਾਸਜਕ 
ਫਾਇਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਇਿਦੇ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Ryerson University) ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਮਲ ਕੇ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਸਹਰ ਲਈ ਿਚਮੁਚ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਿਸਲਟੀ ਦੀ ਿਮਰੱਿਾ ਅਤੇ 
ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਦੀ ਿੰਸਿਆ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 
 

ਉਿਾਰੀ ਿਬੰਧੀ ਅਿਰ (5,000 ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ): 
 3,150 ਪਰਤੱਿ ਅਤੇ ਅਪਰਤੱਿ ਪੂਰਨਕਾਲੀ (ਫੁਲ ਟਾਈਮ) ਨੌਕਰੀਆਂ 
 ਆਰਸਿਕ ਨਤੀਜਾ (ਆਉਟਪੁਟ): $678.8 ਸਮਲੀਅਨ – ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ 

 ਿਿਾਨਕ ਅਤੇ ਿੇਤਰੀ ਿਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭ 

 

ਿੰਚਾਲਨ ਿਬੰਧੀ ਅਿਰ (5,000 ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ): 
 1,925 ਪਰਤੱਿ ਅਤੇ ਅਪਰਤੱਿ ਪੂਰਨਕਾਲੀ (ਫੁਲ ਟਾਈਮ) ਨੌਕਰੀਆਂ, ਿਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

 ਆਰਸਿਕ ਨਤੀਜਾ (ਆਉਟਪੁਟ): ਿਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ $308.2 ਸਮਲੀਅਨ  – ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ 

 ਸਿੱਸਿਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ 2.3 ਸਮਲੀਅਨ ਿਾਲਾਨਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਰੈਂਪਟਨ  ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200,000  

 

ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਜੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ (5,000 ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ): 

 ਆਰਸਿਕ ਨਤੀਜਾ (ਆਉਟਪੁਟ): ਿਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ $53.5 – ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ 70 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 

 310 ਪਰਤੱਿ ਅਤੇ ਅਪਰਤੱਿ ਪੂਰਨਕਾਲੀ (ਫੁਲ ਟਾਈਮ) ਨੌਕਰੀਆਂ, ਿਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤ ੇ 

 

ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ: 
 ਇੱਕ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਿਿਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਿਾਨਕ ਅਤੇ ਿੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸ਼ਿਟ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, 

ਵਪਾਰ ਿਬੰਧੀ (ਕਮਰਸਸ਼ਅਲ) ਿਾਲੀ ਅਿਾਮੀਆਂ ਸਵੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਟਕਾਣੇ (ਡੈਿਟੀਨੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ 



 

 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾਲ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਆਧਾਰ, ਖ਼ਾਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਿਣ ਏਸ਼ੀਆ (South Asia) ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਿੰਸਿਆ ਨੰੂ ਆਕਰਸਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਲੱਿਣ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2015 ਸਵੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ 63% 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਦੱਿਣ (South) ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ (East Asia) ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਸਿਆ ਕਮਾਈ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ – ਿੈਕੰਡਰੀ ਗਰੈਜੁਏਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵੱਚ ਿਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਸਵੱਚ ਪੋਿਟ-

ਿੈਕੰਡਰੀ ਗਰੈਜੁਏਟਾਂ ਲਈ ਪਰਤੀ ਿਾਲ ਔਿਤਨ $43,000 ਵੱਧ 

 ਇੱਕ ਅੱਠ-ਿਾਲ ਦੇ ਅਕਾਦਸਮਕ ਿਾਲ ਸਵੱਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਸਵੱਚ  $800 ਅਤੇ ਿਮੇਂ ਸਵੱਚ 800 ਘੰਟੇ ਬਚਾ ਿਕਦੇ ਹਨ 

 ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬੰਧੀ ਇਨਸਕਊਬੇਟਰਿ – ਸਕਉਂਸਕ ਇਿ ਵੇਲੇ ਸਿੱਸਿਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ – ਇਹ 
ਿੈਂਕੜ੍ੇ ਦੀ ਿੰਸਿਆ ਸਵੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਿਾਨਕ ਰੱਿਣ ਸਵੱਚ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਿਬੰਧੀ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ 

 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿੱਸਭਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ ਮੇ਼ਿਬਾਨ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਿਾਿ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

 
 
 

ਹਵਾਲੇ 

 

ਇਹ ਸਰਪੋਰਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ – ਆਰਸਿਕ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਸਹਰ ਸਵੱਚ 
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਿ ਿਮੱੁਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਖ਼ਾਿ ਅਤੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਿੀਂ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਲਆਉਣ ਲਈ 
ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। 

- ਮੇਅਰ ਸਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਿਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵੱਿ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨੰੂ ਵੱਿਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਿਸਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਿੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  
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