
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ઓક્ટોબિન ેલઘ ુવ્યવસાય માસ તિીક ેસ્વીકાિ ેછે   

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (01 ઑક્ટોબિ 2021) – ઓક્ટોબિ લઘ ુવ્યવસાય માસ છે અને સસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન સ્થાસનક 

ઉદ્યોગસાહસસકોને વધાવી લે છે જેમના સવચાિો, જુસ્સો અને સનશ્ચય શસક્ત સમુદાયન ેસ્પધાાત્મક અને સમૃદ્ધ બનાવવામાાં મદદ 

કિે છે. 

સમસ્ત ઓક્ટોબિમાાં ઇકોનોસમક ડેવેલપમેન્ટ ઓરફસ્નો ભાગ એવુાં બૅ્રમ્પટન આાંત્રપુ્રન્યોિ સેંટિ (BEC) લઘ ુવ્યવસાયોના સમુદાય 

માટે વર્ચયુાઅલ પ્રોગ્રામમાંગ અને નેટવર્કિંગ ઇવેન્્સનો આખો કાયાક્રમ યોજશ ેજેમાાં માકેટટાંગ, રડઝાઇન ટૂલ્સ, બૂકરકમપાંગ, 

ઇનકોપોિેટટાંગ અને બીજા ઘણા સવષયોને આવિી લેવામાાં આવશે. વધુ સવગતો અને ઇવેન્ટ િજીસ્રશેન અહીં કિી 

શકાશે www.brampton.ca/BEC. 

ઓક્ટોબિમાાં અને લઘ ુવ્યવસાય માસના માનમાાં BEC સબઝનેસ માઇલસ્ટોન પ્રોગ્રામનુાં લોકાપાણ પણ કિી િહ્યા છે. એવા લઘુ 

વ્યવસાયો જેમાાં દસ અથવા ઓછા કમાચાિીઓ હોય જેમણે COVID-19 મહામાિી દિસમયાન માગાદશાન કયુિં હોય અને 

સસ્થસતસ્થાપકતા દશાાવી હોય જેઓ તેની એસનવસાિી કે માઇલસ્ટોન ઉજવનાિ હોય અથવા તો કાંઇક ખાસ અથવા અનુપમ કિી 

િહ્યા હોય તેમન ેપોતાની વાત BEC સાથે bec@brampton.ca પિ શેિ કિવા આમાંત્રણ પાઠવીએ છીએ. 

સવકાસશીલ શહેિ માટે સફળ લઘુ વ્યવસાયો અસનવાયા છે, કાિણક ેતેઓ જ િોજગાિ ઊભો કિે છે, અથાતાંત્રને ગસત આપ ેછે અન ે

સ્થાસનક પરિસિોને ઉન્નત બનાવે છે. COVID-19 થી મહાનગિ બ્રૅમ્પટનનો સમુદાય અને લઘુ વ્યવસાયો – જે શહેિોની 

કિોડિજ્જૂ ગણાય – તે અસતશય પ્રભાસવત થયા છે અને મહામાિીમાાં તેમન ેમોટો ફટકો પડ્યો છે. 

િહેવાસીઓને શોધ ચલાવવા માટે, પસાંદ કિીને સ્થાસનક વસ્તુઓ ખિીદવા પ્રોત્સાસહત કિવામાાં આવે છે અને નીચે આપેલ સૂચનો 

ધ્યાનમાાં િાખવા: 

• સ્થાસનક વ્યવસાયોને મદદરૂપ થવા અને સોશ્યલ સમરડયા પિ તમાિા ગમતા સ્પો્સ પ્રમોટ કિવાનુાં સવચાિો! બ્રૅમ્પટનના 

લઘ ુવ્યવસાયોની સાંપૂણા યાદી માટે અહીં મુલાકાત લો સપોટા લોકલ બ્રૅમ્પટન વેબસાઇટ. તેના પિ તમાિી ઓનલાઇન 

રટપ્પણીઓ અન્ય લોકોના લાભાથે મુકશો. સોશ્યલ સમરડયાના એકાઉન્્સ માિફતે સ્થાસનક વ્યવસાયો સાથે પ્રવૃત્ત થશો 

અને સપોટા લોકલના સચત્રનો અને હૅશટૅગ #SupportLocalBrampton નો ઉપયોગ કિીને બ્રૅમ્પટનના વ્યવસાયોને 

તમારાં સમથાન દશાાવશો. સપોટા લોકલ સમરડયા પૅક અહીંથી ડાઉનલોડ કિી શકાશે. 

http://www.brampton.ca/BEC
mailto:bec@brampton.ca
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx


 

 

• બ્રૅમ્પટન ફૂડ ગાઇડમાાં બ્રૅમ્પટનમાાં િહેલા બધી જ અહીં-તો-ખાવુાં જ-પડશ ેજેવી જગ્યાઓ શોધો, તમાિી કૉસપ અહીંથી 

ડાઉનલોડ કિો. 

• તમાિી ગમતી સ્થાસનક દુકાનો ખુલ્લી છે, તમાિી િસીની િસીદ બતાવો અને માસ્ક પહેિીન ેસિળતાથી જીમ, હેિ સલોન, 

િેસ્તોિાાંમાાં અાંદિ બેસીન ેજમવા અને બીજુાં ઘણાં બધુાં કિવા જઈ શકો છો. 

• એક બીજાન ેવાત કિીન ેસમત્રો અને પરિવાિન ેજણાવો. 

સ્થાસનક વસ્તુઓન ેસપોટા કિવા બાબતની વધુ માસહતી માટે સપોટા લોકલ બ્રૅમ્પટન વેબસાઇટની મુલાકાત લો. 

ઇકોનોસમક રિકવિી સ્રટેજી અન ેસપોટા લોકલ 

મહામાિી શરૂ થઈ ત્યાિથી સસટી તેના લઘુ વ્યવસાયના સમુદાયને મદદરૂપ થવા અને ફિી ઊભા કિવામાાં તનતોડ મહેનત કિી િહ્યુાં છે 

અને તેન ેમાટે પ્રસતબદ્ધ છે. મે 2020માાં બ્રૅમ્પટન કાઉસન્સલ ે અથાતાંત્રના પુનરત્થાનની વ્યુહિચના ને સસટી માટેના માળખા તિીક ે

અનુમોદન આપ્યુાં જેથી સ્થાસનક અથાતાંત્રને પુનઃ શરૂ કિીને આગળ વધી શકાય. વ્યુહિચનાનો ધ્યેય બ્રૅમ્પટનનાાં અથાતાંત્રમાાં 

સસ્થસતસ્થાપકતા અને સ્પધાાત્મક ફાયદો મેળવી આપવાનો છે જે તેના ચાિ કોનાિ સ્ટોન્સની કલ્પના સાથે મેળ ખાતા લાાંબા અને 

ટૂાંકા ગાળાના પગલાાં તુિાંત આપવાથી પૂણા થઈ શકે છે. ઇનોવેશન, ટેકનોલોજી અને સાહસસકતા, સનવેશ, ઇન્રાસ્રક્ચિ, અને કલા, 

સાંસ્કૃસત અને પ્રવાસન. 

 

સવુાક્યો 

  

"આ લઘ ુવ્યવસાય માસમાાં અમન ેઆપણા સ્થાસનક સાહસસકોની કદિ કિતા ગવાની લાગણી થાય છે જેઓ આપણા સમુદાયને કેટલુાં 

આપી િહ્યા છે જેમાાં પાત્રતા, િોજગાિ, સ્પધાાત્મકતા અને સમૃસદ્ધનો સમાવેશ થાય છે. હુાં તમામ બ્રૅમ્પટનવાસીઓને આહ્વાન 

આપુાં છુાં કે અમાિી સાથે આપણા સ્થાસનક લઘ ુવ્યવસાયોને વધાવી લો અને સપોટા કિો જે માત્ર ઓક્ટોબિમાાં જ નહીં પિાંતુ હાંમેશા, 

ખાસ કિીને જ્યાિે COVID-19 મહામાિીને કાિણે ધાંધા બાંધ થઈ િહ્યા છે. આ બધામાાં આપણે સહુ ભેગા છીએ." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

“COVID-19 મહામાિીથી નાના ધાંધાઓને મોટો ફટકો બેઠો છે અને લઘ ુવ્યવસાય માસ આપણન ેસહુન ેએક સિસ તક પૂિી પાડે 

છે જેથી આપણે આપણા સ્થાસનક લોકોની કદિ કિીએ જેમણે છેલ્લા મસહનાઓમાાં અકલ્પનીય સસ્થસતસ્થાપકતા અને ચાતુયા દશાાવ્યુાં 

છે. BEC દ્વાિા પૂરાં પાડવામાાં આવતા પ્રોગ્રામમાંગનો પૂિો લાભ લેવા હુાં લઘુ વ્યવસાયોને પ્રોત્સાસહત કરાં છુાં અને તેમની આ 

સબઝનેસ માઇલસ્ટોન પ્રોગ્રામના અનુભવોની વાતો સાાંભળવા ઉત્સુક છુાં." 

- માર્ટાન મેરડિોસ (Martin Medeiros), િીજનલ કાઉસન્સલિ, વૉડા 3 & 4; પ્રમુખ, ઇકોનોસમક ડેવેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ: સીટી 

ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન. 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/visitors/Pages/Food-Tourism.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748


 

 

"લઘુ વ્યવસાયો આપણા સમાજની કિોડિજ્જુ છે અને તેઓની સફળતા આપણા સ્થાસનક અથાતાંત્ર માટ ેઅસનવાયા છે. આ લઘ ુ

વ્યવસાય માસમાાં તેમના બ્રૅમ્પટન તિફ કિેલા યોગદાનન ેવધાવવા અમાિી સાથે જોડાઓ અને ચોક્કસ જ સ્થાસનકને સમથાન 

અપવાનુાં યાદ િાખશો." 

- પૉલ સવસેન્ટ, િીજનલ કાઉસન્સલિ, વૉડા 1 & 5; ઉપ પ્રમુખ, ઇકોનોસમક ડેવેલપમેન્ટ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

"સસટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન ખાતે કમાચાિીઓ, આપણે જ્યાિે ફિી બેઠા થઈ િહ્યા છીએ ત્યાિે આખા સમાજન ેમદદરૂપ થવા સમર્પાત છે, 

એવા સમયે જ્યાિે આપણે સહુ ભેગા મળીને COVID-19ની મહામાિીમાાંથી ફિી ઊભા થઈ િહ્યા છીએ. આખા ઓક્ટોબિમાાં 

અમાિી ઇકોનોસમક ડેવેલપમેન્ટ ટીમ આપના સ્થાસનક લઘ ુવ્યવસાયોને પ્રોગ્રામમાંગ આપવા તેમજ સ્મોલ સબઝનેસ મન્થના માનમાાં 

સ્મોલ સબઝનેસ માઇલસ્ટોન પ્રોગ્રામ માટે થનગની િહી છે." 

- ડેસવડ બારિક, ચીફ એડસમસનસ્રેરટવ ઓરફસિ, સસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

-30- 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી સવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદા છે 

લોકો. અમન ેઊજાા મળ ેછે અમાિા સવસવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષાણનુાં કેન્ર છીએ અને અમે તકસનકી અન ેપયાાવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાસ માટે છે જે સુિસિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 
સમરડયા સાંપકા  

પ્રભજોત કૈન્થ 

કોઓર્ડાનેટિ, સમરડયા એન્ડ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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