
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

સિટી ઇનોવશેન રિસરિક્ટ, રટાટટઅપ્િ એટલકે ેનવા શરૂ થયલે િાહિોન ેમદદરૂપ થનાિ ફાઉન્િિ ઇસન્રટટ્યટુનુું 

રવાગત કિ ેછે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (22 િપ્ટેમ્બિ 2020) – છેલ્લી િભામાું બ્રમૅ્પટન િીટી કાઉસન્િલે ફાઉન્િિ ઇસન્રટટ્યુટ (FI) િાથેની ભાગીદાિીને 

િવાટનુમત ેમુંજૂિી આપી હતી જે એક ગ્લોબલ એક્િેલેિેટિ (વૈસવવક રતિે, ગસતશીલતા લાવવામાું મદદરૂપ થનાિ) પેઢી છે જે ઉચ્ચ 

િુંભાવનાઓ ધિાવતી પ્રાિુંસભક તબક્કામાું િહેલ કુંપનીઓને મદદ કિ ેછે. ભાગીદાિીમાું િમાવેશ થશ ેફાઉન્િિ ઇસન્રટટ્યુટન ેવર્ટ દીઠ $30,000 

ની િકમનુું ભુંિોળ ત્રણ વર્ટ િુધી પરૂું પાિવુું. 

FI નો ઉમેિો એટલ ેબ્રૅમ્પટન િાઉનટાઉનને ઇનોવેશન રિસરિક્ટ તિીક ેઊભુું કિવા માટેનુું પ્રથમ િગલુું જ િાહિવીિો અને વ્યવિાયોને 

તેમના િફિના દિેક તબક્ક ેમદદ પૂિી પાિશ.ે સિટીના ઇનોવેશન રિસરિક્ટનુું સવરતિણ કિવુું તે સિટીના અથટતુંત્રને ફિી બેઠુું કિવાના 

વ્યુહ (Economic Recovery Strategy) નુું મહત્ત્વપૂણટ લક્ષ્ય છે. 

FI સવસશષ્ટ પ્રોગ્રામમુંગ, તાલીમ અભ્યાિક્રમો, ભુંિોળની પહોંચ અને સવવવ-રતિના માગટદશટક એટલેકે મને્ટિ નટેવકટની િજૂઆતો દ્વાિા 

કુંપનીઓન ેિહાય પૂિી પાિ ેછે. FI દ્વાિા 4,300 કિતા વધ ુકુંપનીઓની પ્રગસત િધાઇ ચુકી છે જેમના દ્વાિા $950 સમસલયન ઊભા થઈ 

ચુક્યા છે અન ેસવવવભિમાું આશિે 25,000 િોજગાિનુું િજટન કિવામાું મદદરૂપ થયા છે. 

ભાગીદાિીના અન્ય લાભમાું િામલે છે: 

• પ્રોગ્રામ સવરતિણ; વૉટિલૂ (Waterloo), ટોિોન્ટો અને આિપાિના પ્રદેશોમાુંથી ટેક િાહસિકોને બ્રમૅ્પટનમાું લાવવા 

• પ્રોગ્રામમાું િહભાગી થતા બ્રૅમ્પટન ઑન્િપ્રસનયિટ માટ ેસશષ્યવૃસિઓ 

• આુંતિિાષ્ટ્રીય રટાટટઅપ્િ અને સનવશેકાિો માટે લીિનુું િજટન 

• આુંતિિાષ્ટ્રીય FI ચપે્ટિો માિફત સિટીના ફોરિન િાયિેક્ટ ઇન્વેરટમેન્ટના પ્રયાિોને મદદરૂપ થવુું 

• વૈસવવક FI નેટવર્ક માિફત બ્રૅમ્પટનને િેખાુંરકત કિવામાું મદદરૂપ થવુું 

• િાયબિસિક્યોરિટી રટાટટઅપના રથાપકો માટે િમર્પટત િાયબિસિક્યોરિટી રિીમનો સવકાિ અને પ્રોગ્રામમુંગ કિવુું 

• સનવેશકાિો, ઉદ્યમીઓ અન ેએસગ્િક્યુરટવ્િથી બનેલ મેન્ટિ નટેવકટનુું િજટન 

બ્રૅમ્પટનના ઇનોવેશન રિસરિક્ટના અન્ય ભાગીદાિોમાું િામેલ છે બ્રૅમ્પટન ઑન્િપ્રનિ િેંટિ (Brampton Entrepreneur Centre); 

કેટેસલરટ િાયબિ એક્િેલેિટેિ (Catalyst Cyber Accelerator) (જે િોજિટ િાયબિસિક્યોિ કટેેસલરટ એન્િ િાયિિન િીએમિેિ 

(Rogers Cybersecure Catalyst and Ryerson DMZ) દ્વાિા દોિાય છે); રિિચટ ઇનોવેશન કમર્શયટલાઇિેશન િેંટિ 

(Research Innovation Commercialization (RIC) Centre); િાયિિન વેંચિ િોન (Ryerson Venture Zone); બ્રમૅ્પટન 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/locate-here/innovation-district/&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|6faa6f9cb2774765cf0308d85f0081ce|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637363803073083055&sdata=/Q6vyl83V3qf3op3Du+8T9qXBKb42iK70wMo7zEtDqQ=&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

બોિટ ઓફ િેિ (Brampton Board of Trade) અને િાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન સબિનેિ ઇમ્પ્રવૂમને્ટ એરિયા (Downtown Brampton 

Business Improvement Area) (BIA). 

અવતિણો  

"જેમ જેમ આપણ ેઆ મહામાિીમાુંથી બહાિ નીકળીએ છીએ અને આપણી રથાસનક અથટવ્યવરથાનો ફિી પ્રાિુંભ કિીએ છીએ ત્યાિ ેઅમ ે

આપણા શહેિમાું સરથત થવા અને આપણા વધતા જતા ઇનોવેશન રિસરિક્ટમાું જોિાવા માટ ેઉદ્યમીઓ અન ેિુંભસવત િોકાણકાિોનુું રવાગત 

કિીએ છીએ. ફાઉન્િિ ઇસન્રટટ્યુટ આપણને આુંતિિાષ્ટ્રીય રટાટટઅપ્િને બ્રમૅ્પટન ખાતે આકર્ીત કિવામાું મદદરૂપ થશ ેજેનાથી અથટવ્યવરથાને 

યોગદાન થશ ેઅન ેિોજગાિ ઊભો થશે. આપણે જ્યાિે વ્યવિાયોને તમેના િફિના દિેક તબક્કે ટેકો આપવા કાયટિત થયા છીએ ત્યાિ ેઅમે 

ફાઉન્િિ ઇસન્રટટ્યુટનુું રવાગત કિતા િોમાુંચની લાગણી અનુભવીએ છીએ."    

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

“અમાિા ઇનોવેશન રિસરિક્ટનો િતત સવકાિ એ અમાિી આર્થટક પુન:પ્રાસપ્ત વ્યૂહિચનાન ું મુખ્ય ર્ામ છે, અન ેફાઉન્િિ ઇસન્રટટ્યુટ તેની 

િફળતામાું એક અસવભાજ્ય ભૂસમકા ભજવશ.ે જેમ જેમ અમ ેશહેિને મહામાિીમાુંથી બહાિ કાઢવાના પ્રયાિ કિશુું ત્યાિ ેઅમ ેઆપણા 

ઉદ્યમીઓ અને સબિનેિ િમદુાયને મદદના પેકજે પૂિા પાિવા પ્રસતબદ્ધ છીએ જેથી તમેનો િુંપૂણટ ઉત્થાન અન ેભાસવ સવકાિ િાધી શકાય."  

- પૉલ સવિેન્ટ, િીજનલ કાઉસન્િલિ વૉિટ 1 અન ે5, ઇકોનોસમક િવેલેપમેન્ટ એન્િ કલ્ચિનાું ઉપ પ્રમુખ; િહ-પ્રમુખ, મેયિનો COVID-19 

ઇકોનોસમક િપોટટ ટારક ફોિટ, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"કેનેિાના ઇનોવેશન કોરિિોિની વચોવચ આપણું રથળ હોવાથી બ્રૅમ્પટન પોતાની ઇકોસિરટમ ઇનોવશેનમાું એક વૈસવવક આગેવાન બનવાના 

લક્ષ્ય િાથે સવકિાવી િહ્ુું છે. અમાિા કમટચાિીગણ ભાગીદાિીઓ ઊભી કિવા પ્રસતબદ્ધ છે, જેમકે ફાઉન્િિ ઇસન્રટટ્યુટ િાથેનો આ િુંબુંધ, અન ે

બ્રૅમ્પટન ઉદ્યમીઓ અને વ્યવિાયો માટે આદશટ રથળ બને તે માટેની જરૂિી પરિસરથસતઓ રથાપી િહ્ા છે." 

- િેસવિ બારિક, ચીફ એિસમસનરિેરટવ ઓરફિિ, સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"હુું ભસવષ્યનો તે િમય સનહાળી શકુું છુું જ્યાિે બ્રૅમ્પટન ટેક રટાટટઅપ્િના સવશાળ િમુદાયનુું ઘિ બનશ.ે ટેક રટાટટઅપ્િન ેમોટે ભાગે 

આપ્રવાિીઓ એટલેક ેઇસમગ્રન્ટોનુું ઇંધણ િાુંપિ ેછે.  બ્રૅમ્પટનમાું ઇસમગ્રન્ટોની ઊંચી ટકાવાિી છે અન ેદેશની િૌથી યુવા વરતી ધિાવે છે જેઓ 

ટોિોન્ટો અન ેવૉટિલૂના સવવવ પ્રખ્યાત ટેક કેન્રો વચ્ચ ેસનવાિ કિ ેછે. પાિનેા શહેિોના ફાયદા જોતા જેમકે પોિાય તવેી પરિસરથસતઓ તમેજ 

પસવચમમાું િહેલ ટકે કને્રો કિતા ચઢીયાતી વરતીને જોતા બ્રૅમ્પટનમાું એક રટાટટ અપના કને્ર તિીક ેિિપથી ઉભિી આવવાની પૂિી િુંભાવના 

છે."  

- િનુીલ શમાટ, મનેેમજુંગ રિિેક્ટિ, ટેકરટાિટ ટોિોન્ટો; િહ-રિિેક્ટિ, ફાઉન્િિ ઇસન્રટટ્યુટ, ટોિોન્ટો અને વૉટિલ ૂચેપ્ટિ 



 

 

"ઉભિતી ટેક રટાટટઅપ ઇકોસિરટમના સવકાિમાું મદદરૂપ થવા માટ ેફાઉન્િિ ઇસન્રટટ્યુટ સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન િાથનેી ભાગીદાિી અુંગે િોમાુંસચત 

છે. કુંપની શરૂ કિવા માટ ેસવવવનો શે્રષ્ઠ પ્રદેશ એટલે ટોિોન્ટો ટેક કોરિિોિ અને બ્રમૅ્પટનન ેતેમાું આગળ લાવવાની તક મેળવવા બદલ અમ ે

આભાિી છીએ." 

- િયાન સમશેલેટી (Ryan Micheletti), હેિ ઓવ ગ્લોબલ ઓપિશેન્િ (Head of Global Operations), ફાઉન્િિ ઇસન્રટટ્યુટ 

"તાજેતિના FI અનુરનાતક તિીક ેઅન ેબ્રૅમ્પટનના સનવાિી તિીક ેમ ેનિી આુંખે જોયુું છે કે FI કટેલી તકો ઊભી કિી શક ેછે. FI અને 

બ્રૅમ્પટનની ભાગીદાિીથી હુું માનુું છુું ક ેબ્રૅમ્પટન પાિ ેઉદ્યમીઓને તમેના નટેવક્િટ સવરતાિવા માટેની તક મળશ,ે િાપ્તાસહક સપમચુંગ અન ેજૂથ 

િત્રો િજૂ કિી શકાશ,ે માગટદશટકોન ેએક્િેિ આપી શકાશ ેજેમના પોતાના પણ રટાટટઅપ્િ હોઇ શક ેછે અન ેતેઓ પોતાના અનભુવો વહેંચી 

શકશે. કનેેિાના મોટા શહેિો પૈકી એક તિીક ેબ્રૅમ્પટન ઇનોવેશન અન ેઉદ્યમી પ્રવૃસિઓની િફળતાના િાચા કેન્ર તિીક ેઉભિશે તેમાું કોઇ શુંકા 

નથી." 

- િૅસનયલ હેબોઆહ (Daniel Yeboah) જનિલ મનેજેિ, એલકાટ હેલ્થ કોપટ (Ellerca Health Corp).  
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કનૅિેાના િૌથી િિપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 650,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાું 70,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદટ છે લોકો. 

અમને ઊજાટ મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ટણનુું કેન્ર છીએ અન ેઅમે તકસનકી અન ેપયાટવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુું નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િુિસિત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોિાવ. 

વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

  

સમરિયા િુંપકટ : 

મોસનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્િટનેટિ, સમરિયા એન્િ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િુંવાદ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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