
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

બ્રમે્પટન અમોન્ગ ફર્સટટ કનેડેિયન સીટીસ ટ ૂજોઇન ShopHERE  

ઇન સપોટટ ઓફ લોકલ ઇન્ન્િપને્િન્ટ ન્િઝનસેીસ 

(બ્રમે્પટન કનેિેાના સૌ પ્રથમ શહરેોમાાંન ાં એક છે જે ર્સથાન્નક ર્સવતાંત્ર ધાંધાઓન ેસહાયરૂપ થવા 

ShopHERE સાથ ેજોિાશ)ે 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેડરયો (મ ે29, 2020) – બ્રેમ્પટન તાજેતરમાાં શરૂ કરવામાાં આવેલ ShopHERE (શૉપ હીયર) કાયટક્રમમાાં પોતાની 

સહભાન્ગતાની ઘોષણા કરનાર કનેિેાના સૌ પ્રથમ મ્ય ન્નન્સપલ કોપોરશેન્સ પૈકી એક છે.  

 

ShopHERE, એ કાયટક્રમ છે જે ડિન્જટલ મેઇન ર્સરીટ દ્વારા Google (ગગૂલ), Shopify (શોન્પફાય), Mastercard (માર્સટર કાિટ), 

Microsoft (માઇક્રોસોફ્ટ), Facebook (ફસેિૂક), eBay (ઇ-િે), અને eShipper (ઇ-ન્શપર) જેવા ન્વક્રેતાઓ સાથનેા સહયોગમાાં રજૂ 

કરવામાાં આવ્યો, અને સીટી ઓફ ટોરોન્ટોમાાં તે પહેલી વખત શરૂ થયો અન ેતે ર્સથાન્નક ર્સવતાંત્ર ધાંધાઓ અને કલાકારોને કોઇ ખર્ટ વગર 

ઓનલાઇન ર્સટોરફ્રન્્સ િનાવવાની સર્વટસ પૂરી પાિ ેછે. ગઇકાલે, ગૂગલે દેશભરમાાં આ કાયટક્રમ શરૂ કરવા $1 ન્મન્લયનની કડટિદ્ધતાની 

ઘોષણા કરી, અને બ્રમે્પટન સૌથી પહેલા સામેલ થનાર શહેરોમાાંન ાં એક છે. 

 

ર્સવતાંત્ર ધાંધાઓ અન ેકલાકારો COVID-19 થી થયેલા પ્રભાવો સાથે સમાયોજન કરવાના પ્રયત્નોમાાં છે અન ેપોતાના કામધાંધાઓ ઓનલાઇન 

ખસેિી રહ્ાાં છે ત્યાર,ે કટેલાક ધાંધાઓને શરૂઆત કરવામાાં સહાયતાની જરૂર પિ ેછે. ર્સથાન્નક ધાંધાઓને પોતાના ઉત્પાદો કે સવેાઓન ાં વેર્ાણ 

કરવાન ાં ર્ાલ  રાખવા જરૂરી ડિન્જટલ પ્લેટફોમટ િનાવવામાાં અને ગ્રાહકો સ ધી નવી રીતોથી પહોંર્વામાાં ShopHERE મદદરૂપ થાય છે.  

 

ShopHERE કાયટક્રમના ભાગરૂપે, ધાંધાઓન ેપોતાના માટે ખાસ માન્હતી અન ેબ્રાનન્િાંગવાળો પોતાનો ઓનલાઇન ર્સટોર ગ્રાહકલક્ષી 

િનાવવાની પસાંદગી મળે છે. તઓે પોતાનો ઓનલાઇન ર્સટોર ર્સથાપવામાાં અન ેશરૂ કરવામાાં, અને ડિન્જટલ માકેટટાંગ, ન્શનપાંગ અને ઇન્વેન્ટરી 

મેનજેમને્ટ જેવા ક્ષતે્રોમાાં પોતાના માટ ેસહાયતા મેળવવામાાં તાલીમ માટ ેપણ સહાયતા મેળવ ેછે.  

 

ShopHERE કાયટક્રમમાાં સહભાગી થવા, ધાંધાઓ પાસ ેઅર્ૂક 10 કરતા ઓછાાં કમટર્ારીઓ, અથવા જો ધાંધો કૅફ,ે રૅર્સટોરન્ટ કે િારનો હોય 

તો 25 કરતા ઓછાાં કમટર્ારીઓ હોવા રહ્ા. કોઇ ફ્રેન્ર્ાઇઝી ક ેર્ેઇનનો ભાગ હોય તવેા ધાંધાઓ આ કાયટક્રમ માટે પાત્ર નથી.  

 

મે 13 નાાં રોજ, શહેર માટ ેર્સથાન્નક અથટતાંત્ર ફરી શરૂ કરવા આગળ વધવા માટેના માળખા તરીક,ે બ્રમે્પટન કાઉન્ન્સલે ઇકોનોન્મક ડરકવરી 

ર્સરેટેજીને માંજૂરી આપી. ર્સથાન્નક ધાંધાઓ COVID-19 થી થયેલા પ્રભાવો સામ ેપ્રન્તડક્રયા કરી રહ્ાાં છે ત્યાર ેતેઓન ેસહાયરૂપ થવા, સીટી આ 

વ્યૂહરર્નાના ભાગ તરીક ેસાંખ્યાિાંધ તાત્કાન્લક પહેલોમાાંથી એક ShopHERE ને અમલમાાં લાવશે. 

 

ધાંધાઓ સહભાગી થવા અહીં અરજી કરી શકે છે https://digitalmainstreet.ca/shophere/.  

 

અવતરણો (ક્વૉ્સ): 

 

“આપણાાં ર્સથાન્નક ધાંધાઓ આપણાાં સમ દાયનો મ ખ્ય આધાર છે, અને તઓેએ COVID-19 થી થયેલા પ્રભાવોથી સારી પેઠે સહન કય ું છે. 

અમ ેટેકઆઉટ વેિનર્સિેે્સમાાં સહભાગી થાવ અને તાજેતરમાાં શરૂ કરેલી અમારી સપોટટ ર્સથાન્નક બ્રેમ્પટન ઝ ાંિેશ સન્હત, તેઓન ેસહાયરૂપ થવા 

સખત મહેનત કરી રહ્ાાં છીએ. હ ાં આપણાાં શહેરની ShopHERE માાં સહભાન્ગતાની ઘોષણા કરવામાાં રોમાાંર્ અન ભવ ાં છ ાં. હ ાં આપણાાં 

ર્સવતાંત્ર ધાંધાઓ અન ેકલાકારોને અરજી કરવા અન ેતેઓ પાસ ેઉપલબ્ધ સાંસાધનોનો પૂરપેૂરો લાભ લેવા તેઓન ેપ્રોત્સાન્હત કરાં છ ાં.” 

https://digitalmainstreet.ca/shophere/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://digitalmainstreet.ca/shophere/&data=02%7C01%7CIrene.McCutcheon@brampton.ca%7Ca316c59bea7a4ab76b0a08d803c646c1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637263497410299190&sdata=itrMKbRr60pk4EoP1C7t/n


 

 

 પૅડરક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“અમ ેસમગ્ર COVID-19 કટોકટી દરન્મયાન આપણાાં ધાંધાદારી સમ દાય સાથ ેન્નયન્મતપણે જોિાયેલા રહ્ાાં છીએ, અન ેઅમે ઘણાાં ધાંધાઓ 

પાસેથી તેઓ સામનો કરી રહ્ાાં હોય તેવા દેખીતા અલાંઘનીય (પહોંર્ી વળવામાાં વધારે પિતા) પિકારો ન્વશ ેસાાંભળય ાં છે. તઓેએ અમન ે

જણાવ્ય ાં છે ક ેતેઓને પોતાની ડિન્જટલ ઉપન્ર્સથન્ત વધારવા સહાયતાની જરૂર છે અને અમ ેતેઓની વાતને ધ્યાનમાાં લીધી છે. તઓેન ેપોતાની 

ઓનલાઇન ધાંધાદારી ઓફરો વધારવામાાં અને નવા ધાંધાકીય મોિેલો ન્વકસાવવામાાં મદદરૂપ થવા ShopHERE એક ઉત્તમ ઉકેલ છે. અમને 

િહ  ગૌરવ થાય છે કે ર્સથાન્નક કાંપની eShipper સાંખ્યાિાંધ ભાગીદારોમાાંની એક છે જેઓએ આ રાષ્ટ્રીય પહેલન ેટેકો આપવા સહી કરી છે.”  

 પૉલ ન્વસેંટ (Paul Vicente), પ્રાદેન્શક કાઉન્ન્સલર, વોર્ડસટ 1 અને 5; કો-લીિ (સહ-આગવેાન), મયેરનો COVID-19 આર્થટક 

સહાયતા ટાર્સક ફોસટ 

 

“આપણે આર્થટક ડરકવરી કરવા આગળ વધી રહ્ાાં છીએ ત્યાર,ે અમે બ્રેમ્પટનના અથટતાંત્રન ેગન્ત આપવા અને આપણાાં ધાંધાકીય સમ દાયન ે

સહાયતા પૂરી પાિવા ન્વન્વધ કાયટક્રમો અન ેઅન્ભગમોનો અમલ કરીશ ાં. ShopHERE એવી જ એક પહેલ છે જે આપણાાં ધાંધાઓએ આગળ 

વધવા પોતાના અન્ભગમો પર પ નર્વટર્ાર કરવા માટે જરૂરી સહાયતા ઊભી કરવામાાં અમન ેમદદરૂપ થશ.ે”  

 માઇકલ પાલેશી (Michael Palleschi), પ્રાદેન્શક કાઉન્ન્સલર, વોર્ડસટ 2 અન ે6; કો-લીિ (સહ-આગવેાન), મેયરનો COVID-

19 આર્થટક સહાયતા ટાર્સક ફોસટ 

 

“હાંમેશની જેમ, અમારા કમટર્ારીઓ ભાગીદારીઓ કરવા અન ેનવીનતમ અન્ભગમો અમલમાાં મૂકવા કડટિદ્ધ છે જેથી આપણાાં રહેવાસીઓ 

અન ેધાંધાકીય સમ દાયન ેસવેા આપવામાાં મદદરૂપ થઇ શકાય. ShopHERE આપણી સાંર્સથા અને આપણાાં ર્સવતાંત્ર ધાંધાઓ અને કલાકારો માટે 

ઉત્તમ રીતે િાંધ િેસ ેછે.” 

 િેન્વિ િાડરક (David Barrick), ર્ીફ એિન્મન્નર્સરેડટવ ઓડફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપાિો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ 

છે લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતા 

પ્રવાસન ાં નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અને Instagram પિ જોડાવ. અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

ન્મડિયા સાંપકટ: 

મોન્નકા દ ગ્ગલ  

કોઓર્િટનેટર, ન્મડિયા એન્િ કમ્ય ન્નટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

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

