
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે    

ડાઉનટાઉન બ્રમે્પટનમાાં આરઆઇસી સને્ટરના સ્થળાાંતરથી 

શહરેન ાં વિકાસ પામી રહલે ાં ઇનોિશેન ડડવસ્િક્ટ િધાર ેઆકર્ષક બનશ ે

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેડરયો (ફબે્ર આરી 28, 2020) – ફેબ્ર આરી 5 નાાં રોજ, બ્રેમ્પટન કાઉવન્સલે ડરસર્ષ ઇનોિેશન કોમર્સષયલાઇઝેશન (આરઆઇસી) 

સેન્ટરન ાં સ્થળાાંતર બ્રમે્પટનના ઇનોિેશન ડડવસ્િક્ટમાાં કરિા સાંબાંવધત ભાંડોળ માંજૂર કય ું. આપણાાં શહેરે ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનમાાં આરઆઇસી 

સેન્ટરના સ્થળાાંતરન ેસહાયતા કરિા આરઆઇસી સેન્ટર સાથે ત્રણ િર્ષ માટે િર્ષ દીઠ $100,000 સ ધીનો ગ્રાન્ટ કરાર કયો છે. આ િર્ ે

એવિલમાાં આરઆઇસી સને્ટર 6 જ્યોજષ સ્િીટ ખાતે પોતાના નિા ડાઉનટાઉન સ્થળે પોતાના દરિાજા ખ લ્લા મૂકશ.ે 

 

ઇનોિેશન કોડરડોરમાાં સ્પધાષત્મક બનિા, બ્રેમ્પટન ધાંધાકીય સાહવસકોને તઓેની યાત્રાના દરકે તબક્કે સહાયરૂપ બનિા ઉપલબ્ધ સાંસાધનો સાથે 

એક મજબૂત ઇનોિેશન ડડવસ્િક્ટન ેસહાયતા કરિા જરૂરી મદદ ઉપલબ્ધ કરાિી રહ્ ાં છે. 

  

ધાંધાકીય સાહવસકોના ધાંધાઓને આગળના સ્તરે લઇ જિામાાં તઓેને મદદ કરતી સાંસ્થા, આરઆઇસી સેન્ટર, બ્રેમ્પટનના ઇનોિેશન 

ડડવસ્િક્ટમાાં એક વનણાષયક ઉમેરો છે, જેમાાં સામેલ છે: 

 રોજસષ સાઇબર વસક્યોર કેટાવલસ્ટ 

 બ્રેમ્પટન એન્ટરવિન્યોર સેન્ટર (વિર્ારણા અન ેસહકાર કેળિિાન ાં સ્થળ) 

 રાયરસન-બ્રેમ્પટન ઇનોિેશન ઝોન (સ્ટાટષઅપ ઇનક્ય બેટર) 

 સેન્ટર ફોર ઇનોિેશન (નિીન શોધ માટેન ાં કેન્ર) 

 આરઆઇસી સેન્ટર (સ્કેલ-અપ ઇનક્ય બટેર) 

  

આરઆઇસી સેન્ટર ક્લીનટકે, એડિાન્સ્ડ મને્ય ફેક્ર્રરાંગ, હાડષિેર અન ેસોફ્ટિેર સ્ટાટષઅપ્સ પર ધ્યાન કેવન્રત કરત ાં એક ટેકનોલોજી ઇનક્ય બેટર 

છે. તે પોતાનો વિકાસ ઝડપી બનાિિા ઇચ્છતા અન ેપોતાના ધાંધાન ાં િધાર ેઝડપથી બજારીકરણ કરિા ઇચ્છતા ધાંધાકીય સાહવસકો, સ્ટાટષઅપ્સ 

અન ેપડરપકિ ટેક કાંપનીઓને  ધાંધાકીય સ્ટાટષઅપ સિેાઓ અને ઇનક્ય બેટર સ્પેસમાાં પહોંર્ પૂરી પાડ ેછે. બ્રેમ્પટનમાાં નિીન શોધ અને ધાંધાકીય 

સાહવસકતાના નેટિક્સષન ેટેકો આપતી પહેલો પર સહયોગ સાધીને, બ્રેમ્પટનની આર્થષક વિકાસ ટીમ ેઘણાાં િર્ોથી આરઆઇસી ટીમ સાથ ે

ઘવનષ્ઠપણે કામ કય ું છે. છેલ્લાાં ર્ાર િર્ષ ઉપરાાંતના સમયથી, આરઆઇસી સેન્ટરે 600 ઉપરાાંત સડિય ગ્રાહકોન ે$110M ઉપરાાંતન ાં ભાંડોળ 

એકઠ ાં કરિામાાં, $97M ની આિક કમાિામાાં અન ે1,642 નોકરીઓ ઊભી કરિામાાં મદદ કરી છે. 

  

બ્રેમ્પટનના ઇનોિેશન ડડવસ્િક્ટમાાં આરઆઇસી સેન્ટરનો ઉમેરો રાયરસનના ઇનોિેશન ઝોન અને ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનના ઇનોિેશન 

ડડવસ્િક્ટમાાં વસ્થત કેનેડાના પહેલા સાઇબર વસક્ય ડરટી એક્સલરેટરની ઘોર્ણાઓની રાહ પર છે. 

 

સાઇબર વસક્ય ડરટી અને સાંબાંવધત ક્ષેત્રોમાાં કનેેડડયન સ્કેલ-અપ કાંપનીઓને વિકસિા અને રાષ્ટ્રીય અન ેઆાંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ેસફળ થિા જરૂરી 

સાંસાધનો પૂરા પાડીન ેઆ િસાંતઋત માાં શરૂ થત ાં, બ્રમે્પટનન ાં કેટાવલસ્ટ સાઇબર એક્સલરેટર કેનેડાની સાઇબર વસક્ય ડરટી ઇકોવસસ્ટમન ે

સહાયરૂપ બનશ.ે 

 

રાયરસનની આગેિાનીમાાં બ્રમે્પટન ઇનોિેશન ઝોન રાયરસન ય વનિર્સષટીના વિશ્િ િખ્યાત ઝોન નેટિકષને અન સરેલ ાં મોડેલ બન્ય ાં છે અન ેતેની 

સાથે સાંકળાય ાં છે. લોકોને તકષસભર વિર્ારણા કરિા, િોજેક્્સ ઝડપથી શરૂ કરિા, અન ેસ્ટાટષઅપ્સન ેશરૂઆતના તબક્કાની વિકસતી 

કાંપનીઓમાાંથી સ્થાવપત સમૃદ્ધ ધાંધાઓમાાં પડરિર્તષત કરિામાાં મદદ મેળિિા તનેી ડડઝાઇન કરિામાાં આિી છે. તે ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનમાાં િર્ષ 

2020 ની શરૂઆતમાાં શરૂ થશ.ે 

  
 
 
 

અિતરણો (ક્િૉ્સ): 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/688
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/684
http://www.ryerson.ca/zone-learning/zones/


 

 

  

“આ શહરે ેભૂતકાળમાાં આરઆઇસી સેન્ટર સાથે વ્યાપકપણ ેકામ કય ું છે અન ેતેઓ સાથ ેલાાંબા-સમયથી હકારાત્મક સાંબાંધ ધરાિ ેછે. અમે 

અમારી ઇનોિેશન ઇકોવસસ્ટમ વિકસાિીએ છીએ ત્યાર ેતેઓ સાથ ેભાગીદારી કરિામાાં રોમાાંવર્ત છીએ. તેઓ અન ેઅમારા અન્ય ભાગીદારો 

સાથે મળીન,ે અમ ેએક મજબૂત ઇનોિેશન ડડવસ્િક્ટ બનાિી રહ્ાાં છીએ, જે અમન ેઅમારા ધાંધાકીય સાહવસકો અન ેધાંધાઓન ેતેઓની યાત્રાના 

દરેક તબક્કે ટેકો આપિા દેશ.ે આ ભાગીદારી તેમાાં સામેલ સૌ લોકો માટ ેએકસરખી જીત સમાન છે – ખાસ કરીને અમારા ધાંધાકીય સાહવસકો 
અન ેધાંધાકીય માવલકો માટે. આરઆઇસી સને્ટરમાાં આપન ાં સ્િાગત છે!” 

- પૅડિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

"અમ ેબ્રમે્પટનને તકો આપત ાં શહેર બનાિિા અન ેબ્રેમ્પટનમાાં ધાંધાઓ, ધાંધાકીય સાહવસકો અને નોકરીઓ આકર્ષિા અમારી કાઉવન્સલની 

અગ્રતાને આગળ િધારિાન ાં કામ કરી રહ્ાાં છીએ ત્યાર ેઆરઆઇસી સેન્ટરમાાં અમારાં રોકાણ મહત્િન ાં બની રહે છે.” 

- પૉલ વિસેંટ ે(Paul Vicente), િાદેવશક કાઉવન્સલર, િોર્ડસષ 1 અને 5; ઉપાધ્યક્ષ, આર્થષક વિકાસ અને સાંસ્કૃવત, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

 

“ઇનોિેશન કોડરડોરની મધ્યમાાં આપણાાં મ ખ્ય સ્થળ િડે, બ્રેમ્પટન નિીન શોધમાાં િૈવશ્િક આગિેાન બનિાના લક્ષ્ય સાથ ેપોતાની ઇનોિશેન 

ઇકોવસસ્ટમ વિકસાિી રહ્ ાં છે. અમારા કમષર્ારીઓ ભાગીદારીઓ કરિા અન ેજરૂરી પડરવસ્થવતઓ સ લભ બનાિિા કડટબદ્ધ છે જેથી 

બ્રેમ્પટનને ધાંધાકીય સાહવસકો અન ેધાંધાઓ માટ ેશે્રષ્ઠ સ્થળ બનાિી શકાય.” 

- ડેવિડ બાડરક (David Barrick), ર્ીફ એડવમવનસ્િેડટિ ઓડફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“અમ ેબ્રમે્પટનમાાં સ્થળાતાંર કરિામાાં રોમાાંર્ અન ભિીએ છીએ. અમ ેપાછલાાં કેટલાક િર્ોમાાં અમારા કામમાાં બ્રેમ્પટન સાથ ેઉત્તમ સાંબાંધો 

બનાવ્યા છે, અન ેઅમે અમારા નિા સ્થળે સ્થાવપત થઇએ એટલે અમારી ઘણી નિી તકો વિશ ેરોમાાંવર્ત છીએ. ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન એક 

ગજબની ઊજાષ – હાદષસમા ધબકારા – ધરાિ ેછે અન ેઅમે ત્યાાં ઇનોિેશન ઇકોવસસ્ટમનો ભાગ બનિા રોમાાંવર્ત છીએ.” 
- પામ બેંક્સ, એવક્ઝક્ય ડટિ ડાઇરકે્ટર, આરઆઇસી સેન્ટર 

  

“આરઆઇસી સેન્ટરનો ઇનક્ય બટેર િોગ્રામ B2B (વબઝનેસ ટ ૂવબઝનસે) ધાંધાઓની સાથ ેસાથ,ે માત્ર સોફ્ટિેર માટે ન હોય તિેા ધાંધાઓ માટે 

પણ બહ  સારી રીતે ડડઝાઇન કરેલો છે અને તમેાાં બહ  જડટલ ઉત્પાદો છે જેમાાં બહ  જડટલ ધાંધાકીય મોડેલ અન ેવિકાસ વ્યૂહરર્નાની જરૂર 

પડતી હોય.” 

- હવમદ અલેમોહમ્મદ (Hamid Alemohammad), AOMS સહ-સાંસ્થાપક; ભૂતપિૂષ આરઆઇસી ઇનક્ય બેટર ગ્રાહક જેઓએ 

2 િર્ોમાાં 300% આિકમાાં િૃવદ્ધ જોઇ હતી. 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહિેના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

  

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ  

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

