
 

 

 

24 જુલાઈ 2018 

15 સ્થાનિક નિદ્યાથીઓ સમર કંપિીઓિો શભુારંભ કરી રહ્યા છે 

  

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો – આ ઉનાળામાાં સ્થાનનક નિદ્યાથીઓનુાં એક જૂથ ઑન્રપ્રનિશીપમાાં એટલેકે ઉદ્યોગ િેપાિના 
સાહસ કિિામાાં હાથ અજમાિી િહ્યા છે જે તેમની મહનેત અન ેબ્રૅમ્પટન ઑન્રપ્રનિ સેંટિ અન ેસમિ કાંપની પ્રોગ્રામન ે

આભાિી છે.  

  

બ્રૅમ્પટન ઑન્રપ્રનિ સેંટિનો સમિ કાંપની પ્રોગ્રામ તે 15 નિદ્યાથીઓ સાથ ેકામ કિશ ેજેથી તેમના બિઝનસે આઇરિયાને 

િાસ્તનિક રૂપ આપી શકાય. સમિ કાંપની 15 થી 29 ની િયના નિદ્યાથીઓ માટેનો ઓન્ટારિયો સિકાિનો પ્રોગ્રામ છેજે 

તેમને પોતાના ઉનાળાના િપેાિ શરૂ કિિામાાં મદદ કિે છે. પ્રોગ્રામ િાસ્તનિક તાલીમ, માગગદશગન અન ે$3000 સધુીની 
િકમના નાણાકીય અનદુાન પિૂા પાિ ેછે.  

  

યિુા િોજગાિ અને યિુા ઑન્રપ્રનિશીપ માટે નિી તકો સાકાિ કિિામાાં મદદ કિિી તે સીટીના આનથિક નિકાસ 

માસ્ટિ પ્લાન (Economic Development Master Plan)માાં ચીંધાયેલ કાયગ છે. પ્લાન નોકિીઓ, પ્રનતભાઓ અન ે

મિૂી િોકાણ કિિા માટેનો આગામી 20 િર્ગનો િોિમૅપ એટલેકે પિૂાગયોજન છે. વ્યાપાિમાાં યિુા લોકોન ેપ્રત્યક્ષ અનભુિ 

કિિામાાં મદદરૂપ થવ ુતે ભાનિ આનથિક વદૃ્ધિ સાથ ેસીધુાં જોિાયેલુાં છે. 

  

આ િર્ગના કાયગક્રમોના વ્યિસાયોમાાં ફોટોગ્રાફી, ક્લોનધિંગ રિઝાઇન અન ેછૂટક િેચાણ એટલેકે રિટેઇલ, કલા આધારિત 

વ્યિસાયો અન ેગ્રારફક રિઝાઇનનો સમાિેશ થાય છે. સમિ કાંપની પ્રોગ્રામનો ભાગ હોય એિા માગગદશગન અન ે

તાલીમના સત્રોની સાથ ેનિદ્યાથીઓમાાંથી સાહનસકો િનેલા હોય તઓે પોતાનો સમય તમેના ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો પણૂગ 
કિિામાાં અન ેવ્યાપાિની થોિી પ્રાિાંબભક આિક ઊભી કિિા માટે િહેંચી િહ્યા છે.  

  

આ િર્ગના સહભાગીઓ ને બ્રમૅ્પટન અન ેકૅલેિન ખાતેથી 120 કિતા િધ ુઅિજદાિોમાાંથી પસાંદ કિિામાાં આવ્યા 
હતાાં.  સમિ કાંપની પ્રોગ્રામ નિશેની મારહતી અન ેસમિ 2019 માટે અિજી કિિાના અપિટે્સ માટે અહીં મલુાકાત 

લો www.ontario.ca/summercompany.  

  

બ્રૅમ્પટન ઑન્રપ્રનિ સેંટિ આખુાં િર્ગ વ્યાપાિ અન ેઑન્રપ્રનિો એટલેકે સાહનસકોન ેમદદ કિતા ઇિેન્ટ્સ હાથ ધિે છે. તે 

વ્યક્ક્તગત પિામશગ અન ેસલાહ પણ આપ ેછે અન ેભાંિોળ અન ેસ્ટાટગ-અપ તેમજ પ્રસ્થાનપત વ્યાપાિોમાાં મદદરૂપ 

થિાના કાયગક્રમો સધુી પહોંચિાનુાં કેન્રબિિંદુ છે. 

  

 ક્િોટ: 

http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Pages/Business-Headline-Article.aspx/177/
http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Pages/Business-Headline-Article.aspx/177/
http://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/youth/Pages/Summer-Company.aspx
http://www.ontario.ca/summercompany


 

 

"આ યિુા લોકો પોતાના વ્યિસાયોમાાં જે જુસ્સો, સમપગણ અન ેવ્યિસાનયકતા લાિ ેછે તે જોઇને અમન ેઆનાંદ થાય છે. 

ઇનોિેશન અન ેયિુા ઉદ્યોગસાહનસકતા મહત્િની છે અન ેઅમાિે આપણા યુુ્િાનોને એિી તકો અન ેસમથગન પરુૂાં પાિવુાં છે 

જે તેમને સફળ થિા માટે જરૂિી છે અન ેઆ પ્રોગ્રામ િસ એ જ પરુૂાં પાિ ેછે." 

-        બ્રૅમ્પટન મેયિ બલન્િા જેફ્રી 
 

"અમે સમિ કાંપનીના નિદ્યાથીઓ પિ ખિૂ જ િસપિૂગક નજિ િાખીશુાં. આ યિુા ઉદ્યોગસાહનસકોમાાં બ્રૅમ્પટનની આનથિક 

વદૃ્ધિ, િોજગાિ અન ેમિૂી િોકાણન ેિગે આપનાિા બિઝનેસ આગિેાનોની નિી પઢેી સમાયેલી છે." 

-       કાઉક્ન્સલિ જેફ િૉમૅન, અધ્યક્ષ, ઇકોનોનમક િિેેલપમેન્ટ 

 

"બ્રૅમ્પટનમાાં ધાંધાદાિી સમદુાયને સીટી કેિી િીતે સમથગન અન ેસેિા આપ ેછે તેનુાં બ્રૅમ્પટન ઑન્રપ્રનિ સેંટિ એક 

મહત્ત્િનુાં ઘટક છે. અમ ેનિકાસનો મજબતૂ પાયો નાાંખતા િોજગાિ અન ેમિૂીિોકાણ પિ અન ેસમિ કાંપની જેિા કાયગક્રમો 
પિ ધ્યાન કેન્દ્ન્રત કિી િહ્યા છીએ જે બ્રમૅ્પટન ઑન્રપ્રનિ સેંટિ માિફત આપિામાાં આિ ેછે." 

-        િૉિ િાબલિંગ, િાયિેક્ટિ, બ્રૅમ્પટન ઇકોનોનમક િિેેલપમેન્ટ એન્િ કલ્ચિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પ્ટન  
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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. 

 

 

  

 


