
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન તમામ વયના િાહસિકોન ેસ્ટાટટિ કપંની પ્લિ અન ેિમિ કપંની પ્રોગ્રામ્િ માટ ેમદદ પ્રદાન 

કિશ ે

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (11 ફેબ્રુઆિી 2021) – િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન હવ ેસ્ટાટટિ કંપની પ્લિ અન ેિમિ કંપની તિીક ેઓળખાતા બ ેિાહસિક 

તાલીમ અન ેનીસિયન તકો માટ ેઅિજીઓ અવીકાિે છે. 

 

બ્રૅમ્પટનના નાના નાના વ્યાપાિો માઅટ ેજ્યાિે આ ઝડપથી પરિવતટન પામતો િમય છે ત્યાિ ેિીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન િાહસિકોને ટેકો આપવા 

માટ ેિંિાિનો પ્રદાન કિવાનું ચાલુ િાખે છે. આ બ ેપ્રોગ્રામ્િ બ્રૅમ્પટન આતં્રપ્રુન્યોિ િેંટિ (BEC) માિફતે થઈ િહ્યા છે જેથી િાહસિકોન ે

પોતાના વ્યાપાિો શરૂ કિવામાં કે સવકિાવવામાં મદદરૂપ થઈ શકાય. ઓન્ટારિયો સમસનસ્રી ઓફ ઇકોનોસમક ડવેેલપમેન્ટ, જોબ રિએશન એન્ડ 

રેડ દ્વાિા આનુ ંભંડોળ પૂરં પડાશે.  

 

સ્ટાટટિ કપંની પ્લિ પ્રોગ્રામ 

 

પ્રોસવન્િ ઓફ ઓન્ટારિયોની ભાગીદાિીમાં BEC એવા લોકોન ેમદદરૂપ થવાનું મહત્ત્વ િમજે છે જેમની પાિ ેનવો ક ેપ્રવતટમાન સબઝનિે 

આઇરડયા હોય. સ્ટાટટિ કપંની પ્લિ પ્રોગ્રામ લાયક ઉમેદવાિો કોઇ નાનો વ્યાપાિ શરૂ કિી શક,ે તનેે સવસ્તાિી શક ેઅથવા ખિીદી શક ેતે માટે 

મફત તાલીમ, મફત માગટદશટન અને $5,000 િુિીની તકો પૂિી પાડશ.ે સ્થાસનક આર્થટક સવકાિની જરૂરિયાતોને િંબોસિત કિવી અને ઉસચત 

હોય ત્યા ંસવસશષ્ટ ઉદ્યોગો અને િકે્ટિો પિ ધ્યાન કેસન્િત કિવું તે આ પ્રોગ્રામનુ ંલક્ષ્ય છે.  

 

બ્રૅમ્પટન ખાતે સ્ટાટટિ કપંની પ્લિ પ્રોગ્રામ માટે અિજી કિવા માટે તમાિ ેપોતાન ેિહભાગી થવાની લાયકાતનું િમથટન કિવાનું િહેશે અન ે

મિજીયાત માસહતી િત્રમા ંહાજિી આપવાની િહેશે. માસહતી િત્રમા ંતમાિી હાજિી તે પ્રોગ્રામમા ંસ્વીકાિાશો અથવા તો પ્રોગ્રામ અનુદાન 

પ્રાપ્ત થશે એવી કોઇ બાંયિિી આપતી નથી. 

 

િિ િિાવતા પક્ષો મિજીયાત માસહતી િત્ર માટે નામ નીચે મજુબ નોંિાવી શક ેછે:  

• ફેબ્રુઆિી 18, િવાિ ે10 થી 11 

• ફેબ્રુઆિી 18, િાજેં 6−7 

• ફેબ્રુઆિી 23, િવાિ ે10 થી 11 

• ફેબ્રુઆિી 23, િાજેં 6−7 

 

પ્રોગ્રામ સવશ ેવિુ જાણકાિી મેળવવા અને લાયકાત સનિાટરિત કિવા માટે www.brampton.ca/bec ની મુલાકાત લો.  

 

 

 

http://www.brampton.ca/bec


 

 

િમિ કપંની પ્રોગ્રામ  

 

ઓન્ટારિયો િિકાિની ભાગીદાિીમા ંBEC ઓન્ટારિયોના 15 થી 29 વયીન સવદ્યાથીઓને વ્યાપાિ શરૂ કિવા અને ચલાવવા માટ ેમદદ કિ ેછે. 

આખા ઉનાળા દિસમયાન સવદ્યાથીઓ િોશ્યલ સમરડયા પિ પ્રભૂત્વ મળેવવુ,ં માર્કક્ટિંગ અને િેલ્િ, સબઝનેિના જોખમન ેિંચાસલત કિવુ ંઅન ે

નેટવર્કિંગ જેવા સવષયો આવિી લેતી તાલીમમા ંભાગ લેશ.ે  

 

અિજી આપવાની અંસતમ તાિીખ 19 એસપ્રલ 2021 છે. થનગનતા યુવા િાહસિકોન ેઅિજી પ્રરિયા સવશ ેવિુ જાણકાિી મેળવવા માટ ેBEC 

નો િપંકટ કિવા આહ્વાન આપવામાં આવ ેછે. પ્રોગ્રામ વર્ચયુટઅલી મ ેથી ઑગસ્ટ 2021 િિુી આપવામાં આવશ.ે 

 

િિ િિાવતા પક્ષો મિજીયાત માસહતી િત્ર માટે નામ નીચે મજુબ નોંિાવી શક ેછે: 

• માચટ 25, િાજેં 3:30 થી 4:30 

 

વિુ માસહતી માટે www.brampton.ca/becની મુલાકાત લો.  

 

બ્રમૅ્પટન આતં્રપ્રનુ્યોિ િેંટિ સવષયક 

 

બ્રૅમ્પટન આતં્રપ્રનુ્યોિ િેંટિ િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્લાનનંગ, સબનલ્ડગં એન્ડ ઇકોનોસમક ડવેેલપમેન્ટ સવભાગનો ભાગ છે. BEC સ્થાસનક 

અથટતંત્રના સ્થાયીપણા અન ેસવકાિ જે તે કાળજીપવૂટક કિેલ તૈયાિી, શરૂઆત અને લાંબા ગાળા િુિી તમામ િેક્ટિોના લઘુ તમેજ અસત લઘુ 

વ્યાપાિોના ટકાઉપણાને પ્રોત્િાસહત કિીન ેતનેા પિ ધ્યાન કેસન્િત કિ ેછે. 

 

બ્રમૅ્પટનના ંઅથટતતં્રન ેપનુર્જીવીત કિવાના વ્યહુ સવષયક  

 

2020મા ંબ્રમૅ્પટન કાઉસન્િલ ેઅથટતંત્રન ેપનુર્જીવન આપવા માટનેા વ્યુહને સિટી માટનેા માળખા તિીક ેઅનમુોદન આપ્યંુ જેથી સ્થાસનક 

અથટતંત્રને પનુઃ શરૂ કિીને આગળ વિી શકાય. બ્રૅમ્પટનનાં અથટતંત્રન ેપુનર્જીવીત કિવાનો વ્યુહ ચાિ સ્તંભો તિીક ેગોઠવાયેલ છે: ઇનોવેશન, 

ટેકનોલોજી અને આંત્રપ્રુન્યોિશીપ, જેમા ંિામેલ છે બ્રમૅ્પટન આતં્રપ્રનુ્યોિ િેંટિની િજૂઆતો જેથી િાહસિકો અને નાના વ્યાપાિોને વિ ુિાિી 

િીતે મદદરૂપ થઈ શકાય; કલા, િંસ્કૃસત અને ટ્યુરિઝમ; તમેજ ઇન્રાસ્રક્ચિ.. વિુ જાણવા માટે અહીં સક્લક કિો.  

 

િવુાક્યો 

 

"બ્રૅમ્પટન એક તકોથી ભિેલંુ શહેિ છે, અને આપણા િમાજની િુખાકાિી માટે સ્થાસનક વ્યાપાિો અસનવાયટ છે. આપણા ંસનવાિીઓની 

અભૂતપૂવટ મુશ્કેલીના િમયમા,ં અમે હાલના અન ેઉભિતા સ્થાસનક િાહસિકોના શમણાઓને આગળ વિાિવા માટ ેપ્રસતબદ્િ છીએ. રૂસચ 

િિાવતા બ્રૅમ્પટનવાિીઓને હંુ આ સ્ટાટટિ કપંની પ્લિ અન ેિમિ કપંની પ્રોગ્રામનો લાભ લેવા પ્રોત્િાસહત કર ંછંુ જે આપનાં બ્રમૅ્પટન 

આંત્રપ્રનુ્યોિ િેંટિ દ્વાિા િજૂ થયા છે." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

https://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/youth/Pages/welcome.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

 

“બ્રૅમ્પટન આંત્રપ્રુન્યોિ િેંટિ આણા શહેિના તમામ િેક્ટિોના અસત નાના અન ેનાના વ્યાપાિોન ેઅમૂલ્ય િેવાઓ અને પ્રોગ્રામ્િ પૂિા પાડ ેછે. 

બ્રૅમ્પટનમાં શરૂ કિવામા,ં વિાિવામાં ક ેિિંો ખિીદવામાં રૂસચ િાખનાિાને સ્ટાટટિ કંપની પ્લિ પ્રોગ્રામ માટનેા માસહતી િત્રમાં હાજિી આપવાનુ ં

આમંત્રણ છે અને િાથે જ થનગનતા ભણી િહેલા િાહસિકોન ેિમિ કંપની પ્રોગ્રામમાં અિજી કિવા આહ્વાન કિીએ છીએ જે બન્ન ેBEC 

દ્વાિા િજૂ કિવામા ંઆવ્યા છે. આપ આપણા શહેિનુ ંભસવષ્ય છો અન ેઅમે આપને મદદ કિવા તત્પિ છીએ." 

- માર્ટટન મેરડિોિ (Martin Medeiros), િીજનલ કાઉસન્િલિ, વૉડટ 3 & 4; પ્રમુખ, ઇકોનોસમક ડવેલેપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ: િીટી 

ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન. 

 

"આપના િમાજની એકંદિ િુખાકાિી માટે સ્થાસનક વ્યવિાયો અન ેિાહસિકો અસતમહત્ત્વપૂણટ છે.  શહેિમા ંCOVID-19 ઇકોનોસમક િપોટટ 

ટાસ્ક ફોિટ િોગચાળો શરૂ થતા જ પ્રસ્થાસપત થયો હતો અને ત્યાિથી અત્યાિ િુિીમાં આર્થટક પનુર્જીવન વ્યુહ પ્રસ્થાસપત કિી ચૂક્યો છે જે 

આપણા િાહસિકો અન ેવ્યવિાયો અહીં બ્રૅમ્પટન ખાતે સવકિ ેતે માટે તમેન ેમદદ અન ેિંિાિનો પૂિા પાડવા પિ ધ્યાન કેસન્િત કિ ેછે." 

- પૉલ સવિેન્ટ, િીજનલ કાઉસન્િલિ, વૉડટ 1 & 5; ઉપ પ્રમુખ, ઇકોનોસમક ડવેેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ: િીટી ઓફ બ્રમૅ્પ્ટન. 

 

"સિટીનો સ્ટાફ ટમટ ઓફ કાઉસન્િલ અસગ્રમતા ક ેબ્રમૅ્પટન તકોનું શહિે છે તેન ેઆગળ િપાવવા પ્રસતબદ્િ છે, અને તમે કિવાના અનકે માગો 

પૈકી એક એક એટલે આપણા બ્રૅમ્પટન આંત્રપ્રુન્યોિ િેંટિ દ્વાિા િજૂ થયેલ પ્રોગ્રામ્િ. યુવાનો અને િાહસિકો આપણા સ્થાસનક અથટતતં્રન ે

આગળ િપાવવા માટ ેચાવીરૂપ છે અન ેઅમન ેઊભા થતા સ્ટાટટિ કપંની પ્લિ અન ેિમિ કપંની પ્રોગ્રામ્િ માિફત તમેન ેટેકો આપવાનુ ંગૌિવ 

છે." 

- ડેસવડ બારિક, ચીફ એડસમસનસ્રેરટવ ઓરફિિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપથી સવકાિ પામતા શહેિો પકૈી એક હોવા િાથ ેબ્રમૅ્પટન 6,50,000 લોકોનુ ંઘિ છે અન ેતમેા ં70,000 વ્યાપાિો છે. અમે જે કિીએ છીએ તેનુ ંહાદટ લોકો 

છે. અમને અમાિા વૈસવધ્યિભિ િમુદાયોથી જોમ મળે છે, અમે સનવેશ આકષીએ છીએ અન ેઅમ ેએવા પ્રવાિનો આિંભ કિી િહ્યા છીએ જે ટેકનોલોસજકલ અન ેપયાટવિણીય 

ઇનોવેશન તિફ દોિી જાય છે. અમે પ્રગસતની ભાગીદાિી એક સ્વાસ્્યપ્રદ શહેિ બનાવવા કિીએ છીએ જે િલામત હોય, ટકાઉ અન ેિફળ હોય. અમાિી 

િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. અહીં વિુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 
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ગુિનવંદિ નિંઘ 

િંકલનકતાટ, સમરડયા એન્ડ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

સ્રેટેસજક કમ્યુસનકેશન્િ  

સિટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 
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