
 

 

 

નવમે્બર 6, 2018 

સ્ટાટટઅપ વીકએન્ડ આયોજન ેબ્રામ્પટનમાાં સાંખ્યાબાંધ સાંભવવત નવા ધાંધાઓન ેપ્રેરણા પરૂી પાડી 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – આ વવતેલા અઠવારડક રજાઓના રિવસો િરવમયાન રોમાાંચક અને આકરા 54 કલાકમાાં, બ્રામ્પટન સીટી હૉલમાાં આઠ 

ધાંધાઓએ કલ્પનાથી સાંભવવત વાણીજ્યકરણમાાં ઝાંપલાવયયાં.  

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન અને બ્રામ્પટન એન્ટરપ્રીન્યયર સને્ટર,ે સ્ટાટટઅપ પીલ સાથનેી ભાગીિારીમાાં, ગત નવેમ્બર 2-4 વચ્ચે પીલ રીજીયન 

ઇન્ટરનેટ ઓફ થીંગ્સ (IoT) ટૅકસ્ટાસટ ગ્લોબલ સ્ટાટટઅપ વીકએન્ડ 2018 નયાં આયોજન કયય , જેમાાં 100 રપરાાંત રડઝાઇનસટ, ડવેલપસટ, 

માકેટસટ અન ેએન્ટરપ્રીન્યયસટ – જેમાાં અડધા રપરાાંત બ્રામ્પટનના હતા - પોતાના મૌવલક વવચારોની આપલે કરવા, ટીમો બનાવવા અન ેટૅક 

સ્ટાટટઅપ્સ બનાવવા સૌ ભેગા થયા.  

પીલ રીજીયનમાાંથી ચોવીસ જેટલી નવીન શોધ કરવા પ્રેરરત વયવતતઓએ જજીસની પનેલ સમક્ષ પોતાના ધાંધાકીય વવચારો રજૂ કરીને 

વીકએન્ડની શરૂઆત કરી. જેમાાંના આઠ વવચારોન ેપસાંિ કરવામાાં આવયા, અન ેસહભાગીઓ, કોચ અન ેમને્ટસ ેશરૂઆતના ધાંધાકીય વવચારોને 

મીનીમમ વાયેબલ પ્રોડત્સ (MVP) અને સર્વટસીસમાાં બિલવાનો હેતય ધરાવીને, વીકએન્ડના સમયગાળા િરવમયાન એકબીજા વચ્ચે સહયોગ 

ઊભો કયો.  

 

વીકએન્ડની મોટી ઝાાંખી એ જોવામાાં આવી જ્યારે ઓફસેટ માકેટ એતસચેન્જ (OMX) સાંસ્થાપક પ્રખ્યાત ધાંધાકીય સાહવસક વનકોલ વર્કટન્્ટ 

અન ેCBC નાાં Next Gen Den (નેક્ષ્ટ જેન ડેન) પર સૌથી નવા “ડ્રેગન” વપચ નાઇટ પર નવીન શોધના મહત્વ વવશ ેબોલ્યા. અઠવારડક 

રજાઓમાાં રિભવેલી ધાંધાકીય પરરકલ્પનાઓનો અવભપ્રાય બાાંધવા વર્કટન્્ટ સાથ ેનાણાકીય સવેાઓના એવતઝતયયરટવ અને સ્ટાટટઅપ્સ માટેના 

એડવાઇઝર પ્રીવત મવલક, ફારન્ડર અન ેકેટાલીસ્ટ બ્રાયન લી અને પરપઝફૂલ સેલલાંગના સાંસ્થાપક જૉન વનકરસન જોડાયા. 

રવવવાર ેરાત્ર,ે ત્રણ વવજેતા પીચ પસાંિ કરવામાાં આવી. વવજેતાઓએ ધાંધાકીય વશક્ષણ, વપ્રન્ટ સવેાઓ, સભ્યપિો અને ગીફ્ટ કા્સટ સવહતના 

પોતાના ધાંધાઓ, માલસામાન અને સર્વટસીસના પૅકજેીસ શરૂ કરવામાાં મિિ મેળવવા, કયલ $10,000 રકમના રોકડ ઇનામો મેળવયા જેથી 

ધાંધાકીય શરૂઆત અન ેવવકાસન ેટકેો મળી રહે. 

પહલેયાં પગલયાં: બીપ 

સાંખ્યાબાંધ બ્રામ્પટન રહવેાસીઓ વવજેતા ટકૂડીનો ભાગ બન્યા જેણ ેIoT ટેકનોલોજીનો રપયોગ કરતયાં સાંપૂણટપણ ેકાયટરત સ્માટટ ઍલામટ તલૉકનયાં 

પ્રોટોટાઇપ બનાવયયાં. લક્ષ્ય શયાં હતયાં? શારીરરક રીતે સૂતેલી વયવતતને જગાડીન ેપથારીમાાંથી ઊભી કરવી, ખાતરી કરાવવી કે તમ ેસમયસર, િરેક 

સમયે જાગી જાવ છો.  

 

આ ટીમમાાં પમટવીર બોલા, વપ્રયિર્શટની સાહા, જૅકેલીન ટ્રોન્ગ, મયકીથ ખાન અન ેરોમ રામોસ સામેલ હતા. મનોરાંજનમય હકીકત: આ 

પાાંચમાાંથી બ ેસભ્યોની ઉંમર 14 વર્ટથી ઓછી છે. 

 

બીજય  સ્થાન: Ü-ટ્રકે 

ઓન-રડમાન્ડ સર્વટસીસની ખ્યાવત પર આગળ વધતી, Ü-ટ્રેક એક એવી એવપ્લકેશન છે જે ટ્રાવન્ઝટ યયઝસટને વાસ્તવવક-સમયે (રરયલ-ટાઇમ) 

માગટમય માવહતીનયાં (ટ્રાવન્ઝટ ઇન્ફમેશનનયાં) પગેરાં રાખવાની અને તનેી જાણ કરવાનયાં સામર્થયટ આપે છે. તેમાાં ચોતકસ બસોનયાં સ્થાન, અને 

ક્ષમતાનો સમાવેશ થાય છે. આ એપનો હેતય ટ્રાવન્ઝટ યયઝસટને પોતાના પરરવહનની વાત આવ ેત્યારે વધારે માવહતગાર વનણટયો લેવા માટે સક્ષમ 

બનાવવાનો છે. 

 

આ સમૂહમાાં અભય રાંધાવા, આરયા આડ, એડમન્ડ લૅમ, જેકોબ મેકસાવાન્હ અન ેનાથન કૌલાસ સામલે હતા. 



 

 

ત્રીજય  સ્થાન: StoAR 

વાસ્તવવક અન ેવધારેલી હકીકતની ખ્યાવત વધારતા રહેતા, StoAR (સ્ટૉર) નાના અને મધ્યમ કિના ધાંધાઓ માટ ેએક વધારેલા વાસ્તવવક 

પ્લેટફોમટ મારફત ેપોતાના રત્પાિો િેખાડવાનયાં એક સરળ સાધન છે. StoAR નો વવચાર એક અાંગત ખરીિનાર તરીકે કરો – આ એપ રરટલે 

સ્ટોરની અભરાઇઓ કે રેસ્ટોરન્ટનયાં મનેય પ્રત્યક્ષપણે જોતી વખતે ખરીિનારાઓ ખરીિવા ઇચ્છી શક ેતેવા રત્પાિો વવશનેી માવહતી તઓેન ેપૂરી 

પાડવા વધારાની હકીકતનો રપયોગ કર ેછે.  

 

ટીમ સભ્યોમાાં માર્ટટના સાઇમન્્સ, પરમ ઠતકર, રિસ રજીમોટો, કાર્થટક રમેશકયમાર, શાંગીથાન પ્રબાહરન અન ેઍમાિ અલી સામેલ હતા. 

અવતરણો (તવૉ્સ): 

“ટૅકસ્ટાસટ સ્ટાટટઅપ વીકએન્ડન ેબ્રામ્પટનમાાં આ વર્ ેબહય સફળતા મળી હતી. સાંખ્યાબાંધ ધાંધાકીય સાહવસકો પોતાના ધાંધાઓન ેઆગામી સ્તર 

સયધી લઇ જવા, કોચ અને મેન્ટસટ સાથે જોડાવા અન ેછેવટ ેબ્રામ્પટનના રત્સાહી સાહવસક સમયિાયનો ભાગ બનવા પ્રેરરત થયા હતા.” 

- કારવન્સલર જૅફ બૉમેન (Jeff Bowman), ઇકોનોવમક ડવેલપમેન્ટ - ચૅર (આર્થટક વવકાસ - પ્રમયખ) 

 

“શરૂઆત કરવાનો સૌથી અઘરો ભાગ પ્રસ્થાન કરવાનો છે. ટૅકસ્ટાસટ સ્ટાટટઅપ વીકએન્્સ ઔદ્યોવગક આગેવાનો પોતાનો વવચાર MVP ન ે

પહોંચાડે ત ેમાટે સહભાગીઓને સયરવક્ષત સ્થાન, તક અને માગટિશટન પૂરાં પાડે છે.  આજે આપણન ેરપયોગાવધન ઘણી કાંપનીઓની સ્થાપના 

ટૅકસ્ટાસટ સ્ટાટટઅપ વીકએન્ડમાાં થઇ હતી.” 

- મૅલોની કૅમ્પબૅલ, સામયિાવયક આગેવાન, સ્ટાટટઅપ પીલ 

 

-30- 

ટકૅસ્ટાસટ સ્ટાટટઅપ વીકએન્ડ વવશ ે

ટૅકસ્ટાસટ સ્ટાટટઅપ વીકએન્ડ એક 54-કલાકનયાં આયોજન હોય છે જ્યાાં હાજર રહેતી વયવતતઓ અઠવારડક રજાઓમાાં કાંપની કેવી રીતે ઊભી કરવી તે શીખે છે. વર્ટ 2007 થી, 

ટૅકસ્ટાસટ સ્ટાટટઅપ વીકએન્ડ 200,000 રપરાાંત લોકો સાથે 150 રપરાાંત િેશોમાાં યોજાયયાં છે. સહભાગીઓ પોતાના રત્પાિ કે ધાંધાના વવચારને આગામી સ્તરે પહોંચાડે છે 

અને ધાંધાકીય સાહવસકોના વવશાળ િયવનયાભરના નેટવકટમાાં જોડાય છે. 

 

બ્રમૅ્પટન વવશાળ આયોજનો વવર્ ેવવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભવવષ્ય માટે તૈયાર સાંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમુદાયની વૃદ્ધિ, યુવાની અને વૈદ્વધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વસ્થત છીએ જ્યાાં રોકાણોન ેપ્રોત્સાવહત કરીએ છીએ અન ેવૈવવવક સ્તરે અમારી સફળતામાાં વૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગદ્િશીલ શહેરી કેન્દ્રો જે િકોનો િણખો ચાાંપે છે અને અહીં કામ કરિા લોકોમાાં ગૌરવની લાગણીનો સાંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનને આગળ િપાવી રહ્યા છીએ જેથી િ ેએક જોડાણ 

િરાવિુાં શહેર બન ેજે પ્રવિતનાત્મક, વ્યાપક અને સાહદ્સક હોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં વધય જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

વમરડયા સાંપકટ : 

રિવસ્ટન શમાટ (Christine Sharma) 

વમરડયા રરલેશન્સ  

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

905.874.2880 | christine.sharma@brampton.ca 

   

 

  

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=christine.sharma@brampton.ca

