
 

 

 

જુલાઇ 20, 2018 

બ્રામ્પટનમાાં ઇન્વસે્ટર (રોકાણકાર) નટેવકકની શરૂઆત 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – બ્રામ્પટનના 50 જેટલા રોકાણકારો, સલાહકારો અને આગવેાનો બુધવાર, જુલાઇ 18 નાાં રોજ, શહેર માટે નવુાં 

રોકાણકાર સમૂહ શરૂ કરતા પ્રસાંગ માટ ેભગેા થયા. 

CBA કેટાલલસ્્સ ઓફ બ્રામ્પટનને આાંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણકાર નટેવકક, ક્રોસ બોર્કર એન્જેલ્સ એન્ર્ એક્ષ્પ્સક (CBA) મારફત ેસહાયતા કરવામાાં 

આવશ.ે તેઓના વૈલવવક નટેવકક, ઓનલાઇન પોટકલ અન ેપ્રસાંગો મારફતે, અન ેસ્થાલનક ધાંધાકીય આગવેાનો અને શહેરની ઇકોનોલમક 

ર્ેવલપમેન્ટ એન્ર્ કલ્ચર ઓરફસ સાથેની ભાગીદારીમાાં, આ સાંસ્થાનુાં લક્ષ્ય સમુદાય અને આર્થકક લવકાસને તણખો ચાાંપવાનુાં છે. 

શરૂઆતના આયોજનમાાં નેટવર્કિંગ, પૅનલમાાં ચચાક અને પર્ાવ ઘટકનો (લપચ કોમ્પોનન્ટ) સમાવેશ થયો જેણ ેછ ધાંધાકીય સાહલસકોન ેસમહૂમાાં 

રોકાણ ક ેમાગકદશકન સુરલિત કરવાની આશામાાં પોતાના ધાંધાઓન ેપર્ાવમાાં જોયા.  

“મને ગૌરવ છે ક ેબ્રામ્પટનમાાં આપણાાં લવશાળ નવીન સાહલસક સમદુાયના ભાગ તરીક ેજોશીલા અને કરટબદ્ધ ધાંધાકીય આગવેાનો છે,” 

બ્રામ્પટનના મેયર લલન્ર્ા જૅફરીએ (Linda Jeffrey) કહ્ુાં. “આ લોકોને નેટવર્કિંગ મારફત ેસાથે લાવવાથી અને સહયોગ સાધવાથી આપણાાં 

શહેરમાાં નવી તકો અને લવકાસ માટે બીજા એક ઉદ્દીપકનો ઉમેરો થાય છે.” 

આયોજનની પનૅલ ચચાકમાાં ધાંધાકીય સાહલસકોને કનેેરર્યન સ્ટાટક-અપ લવઝા કાયકક્રમ મારફત ેપૂરી પાર્ેલી તકો પર ધ્યાન કેલન્િત થયુાં. આ કાયકક્રમ 

સ્ટાટક-અપ ધાંધાકીય સાહલસકોને કાયમી રહેઠાણ અને ભાંર્ોળ પૂરાં પાર્ ેછે જેઓમાાં કનેેર્ામાાં એવી નવીન કાંપનીઓ ઊભી કરવાની સાંભાવના 

હોય છે જે નવી નોકરીઓ ઊભી કરી શક,ે આર્થકક લવકાસ વધારી શક,ે અને વૈલવવક સ્તર ેસ્પધાક કરી શક ેછે. પનૅલ સભ્ય અન ેJobAdX નાાં 

ધાંધાકીય સાહલસક અલમત ચૌહાણે (Amit Chauhan) આ કાયકક્રમમાાં પોતાનો અનભુવ વહેંચ્યો, અન ેતેમની સાથે ચચાકમાાં CBA પ્રમખુ 

કૌશલ ચોક્સી, યુરી નાવારો, CEO - નેશનલ ઍન્જેલ કેલપટલ સાંસ્થા અને અન્ય સ્થાલનક આગવેાનો જોર્ાયા હતા. 

બ્રામ્પટનના અલવવન સાાંઝગીરી (Ashwin Sanzgiri), સ્કાલ ગ્રપુ અન ેક્રોસ બોર્કર એન્જલ્સના ઉપ-પ્રમુખ પોતાના પ્રયત્નો થકી આ 

રોકાણકાર સમૂહ બનાવવામાાં આગેવાન રહ્ા છે, અન ેતેઓ સ્થાલનક ચેપ્ટર માટ ેચીફ કટેાલલસ્ટ રહેશે. “મન ેવૈલવવક નવીન શોધના નક્શા પર 

બ્રામ્પટનને જોવાનુાં ગમશ,ે” સાાંઝગીરીએ કહ્ુાં. “આપણી પાસ ેકેટાલલસ્્સનુાં ઇલેલક્િક લમશ્રણ અગાઉથી છે જે શરૂઆત દરલમયાન સમગ્ર 

GTA માાંથી, બ્રામ્પટન સલહતના કેટલાક ઉચ્ચ ગુણવત્તાના સ્ટાટક-અપ્સ અન ેસ્થાલનક ધાંધાઓન ેપ્રલતભાવ આપવામાાં સરક્રયપણ ેસહભાગી 

રહ્ુાં.” 

  

શરૂઆતના આયોજનમાાં સ્ટાટક-અપ્સમાાં સામેલ હતા: 

 અલમત ચૌહાણ (Amit Chauhan), CEO, JobAdX (જોબ-ઍર્એક્સ) 

 મૅલોરી મૅકવનૅ (Mallory McKewen), CEO, BridesMade (બ્રાઇડ્સમૅર્) 

 કૉનર રટર્ (Conner Tidd), કો-ફાઉન્ર્ર (સહ-સાંસ્થાપક), Just Vertical (જસ્ટ વર્ટકકલ) 

 િેસી પૅપી (Tracy Pepe), સાંસ્થાપક અને ઍરિયન પપૅી (Adrian Pepe), રર્રેક્ટર, નોઝ નોસ રર્ઝાઇન (Nose Knows 

Design) (ધી સને્ટેર્ લાઇર (The Scented L'air)) 

 રરચાર્ક બટકન-લવલલયમ્સ (Richard Burton-Williams), ટીમ સભ્ય, Justwealth (જસ્ટ વૅલ્થ) 

 અદનાન ઝુબેરી (Adnan Zuberi), સાંસ્થાપક અન ેઅઝમાટ ઝુબેરી (Azmat Zuberi), સાંસ્થાપક, NoteTonic (નોટ-ટોલનક) 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa.html


 

 

 

CBA કેટાલલસ્્સ ઓફ બ્રામ્પટનના ચાટકર સભ્યો સમૂહમાાં ભૂલમકાઓ ફાળવવામાાં, અને સ્થાલનક સ્ટાટક-અપ ધાંધાઓ અન ેબ્રામ્પટનના 

ધાંધાકીય સમુદાયમાાં અન્ય લહતધારકો સાથ ેજોર્ાવામાાં આગળ વધશ.ે આગામી આયોજન ઓગસ્ટના અાંતે કરવામાાં આવયુાં છે. 

 -30- 

બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તયૈાર સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અન ેિૈવિધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોિશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેિૈવવિક થતરે અમારી સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્્ટનન ેઆગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ 

ધરાિત ું શિેર બન ેજે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 

  

 


