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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 

 

 

ਭਾਰਤ ਿਾਲ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣਾ  
12 ਜਨਵਰੀ, 2023  

ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਵਿੱ ਚ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਰਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  
ਿਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਸਾਸਤਰੀ ਇੰਡੋ-ਕਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਰਚਊਟ 

ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਿਝੌਤਾ ਪਿੱਤਰ (MOU) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇਹਨ। 

 

(ਖਿੱਬ-ੇਸਿੱਜ)ੇ ਡਾ. ਪਵਨੀਸ ਿਦਾਨ, ਸਾਸਤਰੀ ਇੰਡ-ੋਕਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਰਚਊਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪਰਜੈ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤ ੇਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ, ਸਰਹਿਤੀ ਪਿੱਤਰ 

'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੰਤਰੀ ਰਡਿੇਟਰੀਓਸ ਰਨਕੋਲਾਈਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਿਲ ਹੋਏ। 
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ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਰਥਰਵਵਸਥਾ ਰਵਿੱ ਚ ਗਤੀ ਹੈ।  ਸ ਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆ ਂਦੀ ਰਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਰਵਰਭੰਨਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਰਦਰਤ 

ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਰਰਥਕ ਇੰਜਣ ਬਰਣਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੀਆ ਂਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆ ਂਅਲਬਰਟਾ ਰਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ 
ਹੁਨਰਿੰਦ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਸਤਰੀ-ਇੰਡੋ-ਕਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਰਚਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਿੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
MOU ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਵਿੱ ਚ ਪਸੋਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - PSIs - ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਨਵੀਂਆਂ ਖੋਜ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆ,ਂ ਪੇਸਵੇਰ ਰਵਕਾਸ ਦੇ ਿੌਰਕਆਂ, ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਰੁਝੇਰਵਆ ਂਰਾਹੀਂ ਵਧਰੇੇ 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਗਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। 

“ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਿਜ਼ਬ ਤ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੰਿ 

ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਸਤਰੀ ਇੰਡੋ-ਕਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਰਚਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਝੌਤ ੇਰਾਹੀਂ, 
ਅਸੀਂ ਰਗਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ PSIs ਰਵਚਕਾਰ 

ਇਿੱਕ ਵਰਧਆ ਹਇੋਆ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗ।ੇ ਿੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸਾਰਹਤ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ 
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਰਕਿੱ ਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ” 

ਰਡਿੇਟਰੀਓਸ ਰਨਕੋਲਾਈਡਸ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਿੰਤਰੀ  

“ਇਹ ਸਿਝੌਤਾ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤ ੇਸਾਸਤਰੀ ਇੰਡੋ-ਕਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਰਚਊਟ ਰਵਚਕਾਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਇਿੱਕ ਅਰਹਿ ਕਦਿ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਇਿੀਗਰੇਸਨ 'ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਕੇਂਰਦਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹਨੁਰਿੰਦ ਲੇਬਰ ਦੀ 
ਘਾਟ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਝੌਤਾ ਸਾਡੇ ਸ ਬ ੇਰਵਿੱ ਚ ਉੱਚ ਹੁਨਰਿੰਦ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆ ਂਨ ੰ  
ਆਕਰਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆ ਂਿਜ਼ਬ ਤ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 

ਅਤੇ ਿਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਬਹੁ-ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਵੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”    

ਰਾਜਨ ਸਾਹਨੀ, ਵਪਾਰ, ਇਿੀਗਰੇਸਨ ਅਤ ੇਿਲਟੀਕਲਚਰਰਜ਼ਿ ਿੰਤਰੀ  

“ਅਸੀਂ ਸਾਸਤਰੀ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਰਚਊਟ ਰਵਖੇ ਸਿੱਚਿੁਿੱ ਚ ਉਤਸਾਰਹਤ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹ ਸਿਝੌਤਾ ਰਗਆਨ ਗਤੀਸੀਲਤਾ, 
ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਨਰਿਾਣ, ਪੇਸੇਵਰ ਰਵਕਾਸ, ਅਤੇ ਅਰਤ ਆਧੁਰਨਕ ਖਜੋ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆ ਂ

ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿ ਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਯ ਨੀਵਰਰਸਟੀਆਂ, ਕਰਿਊਰਨਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤ ੇ

ਪੌਲੀਟੈਕਰਨਕਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਸਰਹਯੋਗ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। 

ਡਾ. ਪਵਨੀਸ ਿਦਾਨ, ਸਾਸਤਰੀ ਇੰਡ-ੋਕਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਰਚਊਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤ ੇਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ  
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ਜਦੋਂ ਰਕ MOU ਅਲਬਰਟਾ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਰਵਚਕਾਰ ਅਕਾਦਰਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਿੌਰਕਆਂ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ 
ਅਰਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ PSIs ਲਈ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਰ ਪਰਖੇਾ ਵੀ ਰਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ 

ਸਾਿਲ ਹਨ: 

• ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀ 
ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣਾ 

• ਅਲਬਰਟਾ-ਭਾਰਤ ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਸਰਹਯੋਗ ਅਤ ੇਸਰਹਕਾਰਤਾ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਰਨਾ 
• ਅਲਬਰਟਾ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਰਵਿੱ ਚ PSIs ਦਰਰਿਆਨ ਰਿਸਨਾਂ ਅਤ ੇਿੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨਾ। 
• ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਅਤ ੇਰਜੁ਼ਗਾਰ ਟੀਰਚਆ ਂਨ ੰ  ਸਿਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 

ਅਲਬਰਟਾ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਰਵਿੱ ਚ ਉਦਯੋਗ ਨ ੰ  ਸਾਿਲ ਕਰਨਾ। 

ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਰਭਾਵੀ ਹਨ, ਵਾਧ  ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। 

ਸਾਸਤਰੀ ਇੰਡ-ੋਕਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਰਚਊਟ ਇਿੱਕ ਦੋ-ਰਾਸਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ-

ਰਾਸਟਰੀ ਗਰਲਆਰਰਆਂ ਰਵਚਂ ਅਕਾਦਰਿਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਰਹਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਦਾਨਾਂ-ਪਰਦਾਨ, ਖੋਜ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਨ ਟਵਰਕਾਂ 
ਨ ੰ  ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਰਨ, ਸੁਰਵਧਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪਸੋਣ ਲਈ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਿੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਸੋਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਰਵਿੱ ਚ ਵਿਵਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। 

ਸੰਬੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਸਾਸਤਰੀ ਇੰਡ-ੋਕਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਰਚਊਟ 
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