
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

 

બ્રમે્પટનન ું ઇનોવશેન ડિસ્ટ્રિક્ટ આર્થિક ડિકવિીમ ું આગળ વધશ ે

 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેડિયો (સપ્ટેમ્બિ 4, 2020) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન િ ઉનટ ઉન બ્રેમ્પટનન  હ ર્િમ ું ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ બન વી િહ્ ું છે જે 

ગસ્ટ્િશીલ રટ ટિઅપ સમ ર્ યને પ્રોત્સ હન આપશ,ે રથ સ્ટ્નક પ્રસ્ટ્િભ ઓ સ્ટ્વકસ વશ ેઅન ેધુંધ કીય સ હસ્ટ્સકોને સહ યિ  કિશ.ે  

 

આગ મી બ ધવ િ,ે બ્રમે્પટનન  ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટમ ું નવ  િ યિસન વેન્ચિ ઝોનની ઔપચ ડિક શરૂઆિ થશે. આ નવી ઇનક્ય બેટિ સુંરથ  

બ્રેમ્પટનમ ું નવ  ધુંધ ઓ ઊભ  કિવ મ ું અને સ્ટ્વકસ વવ મ ું મર્ર્ કિવ , ઉચ્ચ-આવિિોવ ળી નોકિીઓ ઊભી કિવ , અન ેપ્રસ્ટ્િભ  

પ ઇપલ ઇન સ્ટ્વકસ વવ  મ ટ ેસમર્પિિ છે.  

 

ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ શહેિની COVID-19 ઇકોનોસ્ટ્મક ડિકવિી રિટેજેીમ ું એક મ ખ્ય પહેલ છે, અન ેિેન ું આગ મી મસ્ટ્હન ઓ અન ેવર્ષોમ ું 

સ્ટ્વકસવ ન ું ચ લ  િહેશે.  

 

ઇનોવશેન ડિસ્ટ્રિક્ટન  ભ ગીર્ િો 

 

િ યિસન વેન્ચિ ઝોન ઉપિ ુંિ, સુંખ્ય બુંધ ધુંધ કીય સ હસલક્ષી, ધુંધ કીય પડિપકવિ , અને પ્રવગેક રપસેીસ બ્રેમ્પટનન  ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટમ ું 

જોિ ઇ છે, જેમ ું સ મેલ છે: 

 

• બ્રેમ્પટન એન્ટિસ્ટ્પ્રન્ય િ સેન્ટિ (BEC) સસ્ટ્હય િી-ક યિિિ રપેસ અન ેન ન  ધુંધ કીય સુંસ ધનો - સ્ટ્વશ ળ 4,500 રક્વેિ ફીટ 

રટોિફ્રન્ટમ ું સ્ટ્રથિ, આ સસ્ટ્હય િી ક યિિિ રપેસની િચન  ઇંધણ િચન ત્મકિ  અન ેઉત્પ ર્કિ  મ ટે કિવ મ ું આવી છે. BEC 

અવ િનવ િ સેસ્ટ્મન િોન ું આયોજન કિ ેછે અને ધુંધ કીય સ હસ્ટ્સકો અને નવીન શોધકિ િઓન ેસલ હક િો સ થ ેકોઇ ખચિ વગિ 

ધુંધ કીય આયોજન સમીક્ષ ઓ અને સલ હ-મસલિો પૂિી પ િ ેછે. 

 

• કેટ સ્ટ્લરટ સ ઇબિ એક્સેલિેટિ (િોજસિ સ ઇબિસ્ટ્સક્ય િ કટે સ્ટ્લરટ એન્િ િ યિસન DMZ ની આગવે નીમ ું) - આ એક્સેલિટેિ 

રટ ટિઅપ્સ અને રકેલ-અપ્સ મ ટ ેકેનેિ ન ું પ્રથમ સ ઇબિ સ્ટ્સક્ય ડિટી એક્સેલિેટિ છે. આ એક્સેલિેટિ, િોજસિ સ ઇબિ સ્ટ્સક્ય િ 

કેટ સ્ટ્લરટન  અન્ય કોનિિરટોન્સ સ થેન  જોિ ણમ ું (કનેેિ ન ું પ્રથમ સ ઇબિ િેન્જ, સ ઇબિ સ્ટ્સક્ય ડિટી િઇેનનુંગ એન્િ ડિસચિ એન્િ 

િેવલપમેન્ટ સસ્ટ્હિ) બ્રેમ્પટનને કનેિે ન ું સ ઇબિ સ્ટ્સક્ય ડિટી હબ બન વવ ની સ્ટ્રથસ્ટ્િમ ું લ વી િહ્ ું છે. 

 

• ડિસચિ ઇનોવેશન કોમર્સિયલ ઇઝેશન (RIC) સેન્ટિ - એક ખ સ ધુંધ કીય પડિપકવિ  અન ેપ્રવેગક રપેસ, RIC સેન્ટિ રટ ટિઅપ્સન ે

આગળ વધ િવ મ ું અન ેિેઓન  ધુંધ ઓને આગ મી રિિ ેલઇ જવ મ ું મર્ર્ કિ ેછે. RIC સેન્ટિ ટેકનોલોજી કુંપનીઓ મ ટે એક 

ગસ્ટ્િશીલ ઉદ્દીપક (િ ઇનેસ્ટ્મક કેટ સ્ટ્લરટ) છે અને ઇન્ટિનેટ ઓફ નથુંગ્સ, ક્લીનટૅક અન ેએિવ ન્રિ મેન્ય ફેક્ચરિુંગન  ક્ષતે્રોમ ું ક યિિિ 

કુંપનીઓ મ ટ ેખ સ સુંસ ધનો ધિ વે છે. 

 

• બ્રેમ્પટન બોિિ ઓફ િેિ એન્િ ધી િ ઉનટ ઉન સ્ટ્બઝનેસ ઇમ્પ્ર વમેન્ટ એડિય  (BIA) પણ ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ બન વવ મ ું મ ખ્ય 

ભ ગીર્ િો છે.  

 

વધ  ભ ગીર્ િો આ વર્ષ ેઆગળ ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટમ ું જોિ ય િવેી અપેક્ષ  િ ખવ મ ું આવે છે. 

 

https://www.ryerson.ca/zone-learning/venture-zone-brampton/
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

પ્રસ્ટ્િભ  સ્ટ્વક સ 

 

ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ, ગ્રટેિ ટોિોન્ટો એડિય  (GTA) આસપ સની પ્રસ્ટ્િભ ન ેઆવિિ વધ િવ  ક ેસ ધ િવ ની સ્ટ્શક્ષણ અન ેિ લીમ િકો પણ 

આપે છે. િ યિસન ય સ્ટ્નવર્સિટી ચ ુંગ રકૂલ ઓફ કસ્ટ્ન્ટન્ય ઇંગ એજ્ય કશેન એન્િ િોજસિ સ ઇબિ સ્ટ્સક્ય િ કેટ સ્ટ્લરટથી મ ુંિીને, શેડિિને કોલેજ અન ે

અલ્ગોમ  ય સ્ટ્નર્સિટી સ ધી, ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રસ્ટ્િભ  સ્ટ્વક સ મ ટે સ્ટ્વકસી િહેલ ું હબ છે. 

 

 

આર્થિક ડિકવિી વ્યહૂિચન  

 

મે 13 ન ું િોજ, બ્રેમ્પટન સીટી ક ઉસ્ટ્ન્સલ ેરથ સ્ટ્નક અથિિુંત્ર ફિી શરૂ કિવ  આગળ વધવ  ઇકોનોસ્ટ્મક ડિકવિી રિેટજેી મુંજૂિ કિી. આ વ્યૂહિચન  

પોિ ન  ચ િ કોનિિ રટોન્સ અન સ િ િ ત્ક સ્ટ્લક અન ેલ ુંબ -ગ ળ ની ડિય ઓ આધ સ્ટ્નક બન વીન ેબ્રેમ્પટનન  અથિિુંત્રમ ું સ્ટ્રથસ્ટ્િરથ પક અને 

રપધ િત્મક લ ભ લ વવ નો હેિ  ધિ વે છે: નવીન શોધ, ટેકનોલોજી અને સ હસવૃસ્ટ્િ, િોક ણ, મ ળખ ગિ સગવિો, અન ેકળ , સુંરકૃસ્ટ્િ અને 

પયિટન. 

 

અવિિણો (ક્વૉટ્સ): 

 

“બ્રેમ્પટન આપણ ું શહેિ અને રથળમ ું કનેેિ ન  ઇનોવેશન કોડિિોિની મધ્યમ ું મજબૂિ ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ બન વવ  ઝિપથી આગળ વધી િહ્ ું 

છે જે આપણન ેનવ  િોક ણ મ ટે આર્શિ રથળ બન વ ેછે. આપણું ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ પડિપકવ બની િહ્ ું છે ત્ય િ,ે અમ ેધુંધ ઓન  પ્રવ સન  

ર્િેક િબક્ક મ ું સહ યિ  પૂિી પ િી શકીશ ું.”     

− પૅડિક બ્ર ઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન  

 

“આપણ ું ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટનો સિિ સ્ટ્વક સ આપણી આર્થિક ડિકવિી વ્યૂહિચન મ ું મ ખ્ય ક યિવ હી છે, અન ેિ યિસન વેન્ચિ ઝોન આપણ ું 

સ્ટ્વક સશીલ ડિસ્ટ્રિક્ટમ ું મ ખ્ય ઉમિેો છે. આપણે આપણ ું શહેિને COVID-19 મહ મ િીમ ુંથી બહ િ લ વી િહ્ ું છીએ ત્ય િે, અમે આપણી 

ઇનોવેશન ઇકોસ્ટ્સરટમ આધ સ્ટ્નક બન વવ  અને ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટને અજોિ બન વવ  સમર્પિિ છીએ.”     

− પૉલ સ્ટ્વસેંટ ે(Paul Vicente), પ્ર ર્ેસ્ટ્શક ક ઉસ્ટ્ન્સલિ, વોર્ડસિ 1 અને 5; કો-ચેિ (સહ-અધ્યક્ષ), મેયિનો COVID-19 આર્થિક 

સહ યિ  ટ રક ફોસિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

“આપણે આ મહ મ િીમ ુંથી બહ િ આવીન ેઆપણું રથ સ્ટ્નક અથિિુંત્ર પ નઃશરૂ કિી િહ્ ું છીએ ત્ય િ,ે આપણ ેધુંધ કીય સ હસ્ટ્સકો અન ેસુંભસ્ટ્વિ 

િોક ણક િોન ેઆપણ ું સ્ટ્વક સશીલ ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટમ ું જોિ વવ  આવક િીએ છીએ. બ્રમે્પટન ધુંધો રથ પવ  મ ટ ેએક આર્શિ રથળ હોવ ન  

ઘણ ું ક િણો છે, અને અમ િી સ થ ેસ્ટ્હિધ િકોને જોિ ઇને પ્રવૃિમય થવ  અને ગસ્ટ્િનો ભ ગ બનવ  અમે આશ વ ર્ી છીએ.” 

− મ ઇકલ પ લેશી (Michael Palleschi), પ્ર ર્ેસ્ટ્શક ક ઉસ્ટ્ન્સલિ, વોર્ડસિ 2 અન ે6; કો-ચેિ (સહ-અધ્યક્ષ), મેયિનો COVID-19 

આર્થિક સહ યિ  ટ રક ફોસિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

“કેનેિ ન  ઇનોવેશન કોડિિોિની મધ્યમ ું આપણ ું મ ખ્ય રથળ વિે, બ્રમે્પટન નવીન શોધમ ું વૈસ્ટ્વવક આગવે ન બનવ ન  લક્ષ્ય સ થ ેપોિ ની 

નવીન શોધ ઇકોસ્ટ્સરટમ સ્ટ્વકસ વી િહ્ ું છે. અમ િ  કમિચ િીઓ ભ ગીર્ િીઓ કિવ  અન ેજરૂિી પડિસ્ટ્રથસ્ટ્િઓ સ લભ બન વવ  કડટબદ્ધ છે 

જેથી બ્રેમ્પટનન ેધુંધ કીય સ હસ્ટ્સકો અને ધુંધ ઓ મ ટે શે્રષ્ઠ રથળ બન વી શક ય.” 

− િેસ્ટ્વિ બ ડિક (David Barrick), ચીફ એિસ્ટ્મસ્ટ્નરિેડટવ ઓડફસિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

-30- 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

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

https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

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

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

  

વમરડયા સાંપકદ  

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

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

