
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ઇનોવશેન રિસરિક્ટમાાં સનવશે અન ેસવકાિન ે 

પ્રોત્િાસહત કિવાન ાં તમેન ાં કાર્ય ચાલ  િાખ ેછે 

ઇનોવેશન રિસરિક્ટના ભાગીદાિો માિફત ે$55 સમસલર્ન કિતા વધ  િકમ િમર્પયત કિવામાાં આવી 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિર્ો (14 ઑક્ટોબિ 2021) – સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ઇનોવેશન અને ઉદ્યોગિાહસિક ઇકોસિરટમ બનાવીને તમેના 

િાઉનટાઉનની આર્થયક િાંભાવનાન ેપ નર્જીસવત કિીન ેતેન ેફિી ખ લ્લી કિવાન ાં ચાલ  િાખે છે: બ્રૅમ્પટન ઇનોવેશન રિસરિક્ટ 2019થી કિાિ 

બનવાના શરૂ થર્ા તે અત્ર્ાિ િ ધીમાાં સિટીએ તેના ઇનોવેશન રિસરિક્ટમાાં $20.5 સમસલર્ન જેટલી માતબિ િકમ િોકવાની પ્રસતબદ્ધતા દશાયવી 

છે અન ેતે ઉપિાાંત ઇનોવેશન ભાગીદાિો પાિથેી આશિે $55.2 સમસલર્ન જેટલ ાં િોકાણ થઈ િહ્ ાં છે. 

2019 થી 2021ના િમર્ગાળામાાં છ જેટલા નવા ભાગીદાિો ઇનોવેશન રિસરિક્ટમાાં પોતાની હાજિી નોંધાવી ચ ક્ર્ા છે. ઇનોવેશન 

રિસરિક્ટના ભાગીદાિોમાાં િમાવેશ થાર્ છે ઉદ્યોગિાહસિકતા, વ્ર્ાપાિ સવકાિ, પોરટ-િેકન્િિી તાલીમ અન ેએક્િેલિેટિ રપેિ જેમક ેબ્રૅમ્પટન 

આાંત્રપ્ર ન્ર્ોિ િેંટિ, બીહાઇવ બ્રમૅ્પટન (BHive Brampton), િારે્િિનની આગેવાનીમાાં વન્ચિ ઝોન, અસલ્ટટ્ર્ િ એક્િેલિટેિ, ફાઉન્િિ 

ઇસન્રટટ્ર્ ટ, અલગોમા ર્ સનવર્િયટી અને િોજિય િાર્બિસિક્ર્ોિ કટેેસલરટ મ ખ્ર્ મથક અન ેએક્િેલિેટિ. શેરિિન એજ (Sheridan Edge), 

ઇનોવેશન રિસરિક્ટ ઊભ ાં કિવા માટે બ્રમૅ્પટન બોિય ઓફ િેિ અને િાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન BIA પણ મહત્ત્વપણૂય ભાગીદાિો છે. 

ટમય ઓફ કાઉસન્િલ અસિમતાઓના િમથયનમાાં જે પરિવતયનક્ષમ પહેલો કાર્યિત છે તનેાથી િાંપૂણય િમ દાર્ો બનાવવામાાં મદદ મળશ,ે અથયતાંત્રની 

િાંભાવનાઓ ખ લ્લી થશ ેઅને ઇનોવેશન કોરિિોિમાાં બ્રમૅ્પટનની અનન્ર્ સરથસત દૃઢ બનશ.ે 

COVID-19 હતો તેવા િાંપૂણય િમર્ગાળા દિસમર્ાન સિટીએ િાઉનટાઉન િોકાણન ેઉત્તજેન આપવાન ાં ચાલ  િાખ્ર્ ાં હત ાં અન ેિાથ ેબ્રૅમ્પટનના 

કેન્રમાાં નવા સવકાિ કાર્ો વધ્ર્ા હતાાં. સિટીના ઇનોવેશન રિસરિક્ટની િતત ચાલ  િહેલ ઉત્્ાાંસત એટલે તેની આર્થયક િ ધાિ 

િણનીસતન ાં મહત્ત્વપૂણય પાિ ાં, અન ેતેનાથી સિટીને મહામાિીના પ્રભાવની અિિો પાછળ મ કીન ેઆગળ વધવામાાં મદદ મળશ ેજર્ાાં ફોકિ િતત 

સવકાિ પામવા થનગનતા ક્ષેત્રો પિ હશ ેજેમકે િાર્બિ સિક્ર્ોરિટી અને આટીરફશ્ર્લ ઇન્ટેસલજન્િ.  

સિટીના ઇનોવેશન રિસરિક્ટ સવશ ેવધ  જાણકાિી મેળવવા માટે, અહીં મ લાકાત લો www.bramptoninnovationdistrict.com અથવા 

સિટીનો સવરિર્ો જ ઓ જે આ ઇનોવેશન ઇકોસિરટમના પ્રભાવો પિ પ્રકાશ ફેંક ેછે.  

હરકકતોનો ટૂાંકિાિ   

• સિટી અન ેઇનોવેશન રિસરિક્ટના ભાગીદાિોએ 3,288 િત્રો, કાર્યશાળાઓ અને ઇવેન્ટ્િ ર્ોજર્ા છે જેનાથી ઇનોવેશન, ટેકૂજી અને 

ઇનોવેશન રિસરિક્ટમાાં િાહસિકતાને પ્રોત્િાહન મળે અન ેતેનો સવકાિ થાર્. આ િત્રોમાાં િામેલ હતી ધાંધાદાિી રૂબરૂ િલાહમિલતો, 

https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptoninnovationdistrict.com/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|83a775a2c8964468f24c08d98f3d236e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637698315018174667|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=6fPdE2Tc5KwAgb0VRp9EUO05sB7bb1tLcQduDrYwIxQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|83a775a2c8964468f24c08d98f3d236e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637698315018174667|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=dQeFDPFyMK9qD3hGMMNNWK3pKH7Vs2vllK6oX8PXl2g=&reserved=0


 

 

તાલીમો, રટાટયઅપ વકયશોપ્િ અન ેિાર્બિસિક્ર્ોરિટી પ્રસશક્ષણ અસભર્ાનો અને તમેાાં 12,000 કિતા વધ  લોકો િહભાગી થર્ા 

હતાાં. 

• ઇનોવેશન રિસરિક્ટ ભાગીદાિો િાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાાં ક શળ િોજગાિીની તકો આપતા િહ્ા છે અને તમેણે આજની તાિીખ િ ધીમાાં 

49 કમયચાિીઓન ેનોકિી આપી છે. બીહાઇવ બ્રૅમ્પટન (BHive Brampton)નો પ્રાિાંભ મ ે2021માાં થર્ો ત્ર્ાિથી તેઓ 73 

આાંતિિાષ્ટ્રીર્ રટાટયઅપ્િ િાથ ેપ્રવતૃ્ત થર્ા છે અને તમેના ઇન્ક્ર્ બેટિ પ્રોિામમાાં 14 આાંતિિાષ્ટ્રીર્ રટાટયઅપ્િનો રવીકાિ કર્ો છે. 

• જ લાઇમાાં સિટીએ જાહેિ કર્ ું ક ેતમેણે િાર્માંિ સશ્મટ (Diamond Schmitt)ન ેતમેના પરિવતયનક્ષમ િેંટિ ફોિ ઇનોવેશનના 

આર્કયટેક્ટ તિીક ેપિાંદ કર્ાય છે. CFI બ્રમૅ્પટનના િાઉનટાઉન હાદયમાાં મધ્ર્માાં સરથત હશ ેઅન ેશહેિમાાં પ્રવતયમાન અને ભાસવ 

પોરટિેકન્િિી િાંરથાઓની હાજિીને િમમથયન આપશ ેજેમકે અલગોમા ર્ સનવર્િયટી, િાર્િિન ર્ સનવર્િયટી અન ેર્ સનવર્િયટી ઓફ 

ગ્વાલ્ફ-હાંબિ (University of Guelph-Humber). તે એક િહર્ોગી જગ્ર્ા હશે જેમાાં નવી િેંિલ લાઇબ્રેિી હશે જે 

પોરટિેકન્િિી િાંરથાઓન ેરથાસનક વ્ર્વિાર્ો અને રટાટય-અપ્િ િાથે જોિાણ બનાવવામાાં અગત્ર્ની ભૂસમકા ભજવશે 

જેથી ભસવષ્ર્ની સનપ ણતાલક્ષી નોકિીઓ િાથે બ્રૅમ્પટનના કાર્યબળને જોિાવામાાં તે મદદ કિશ.ે િાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન GO 

રટેશનમાાંથી શહેિમાાં અવિજવિ કિતા િનેનાાં મ િાફિો માટ ેCFI એક ગટેવ ેએટલેકે પ્રવેશદ્વાિ અને િીમાસચહ્ન પ િવાિ થશ.ે 

• િોજિય િાર્બિસિક્ર્ોિ કેટેસલરટ (Rogers Cybersecure Catalyst)ને ફ્ર્ ચિ સરકલ્િ િેંટિ પ્રોિામ માિફતે એમ્પ્લોર્મેન્ટ 

એન્િ સરકલ્િ િેવેલપમને્ટ કનૅેિા દ્વાિા $1.9 સમસલર્નથી પ િરકૃત કિવામાાં આવ્ર્ા છે. આ ભાંિોળનો ઉપર્ોગ એક્િેલિટેેિ 

િાર્બિસિક્ર્ોરિટી િેઇનનાંગ પ્રોિામના સવરતિણમાાં િહાર્ કિવા માટે થશ ેજેથી વધ  વૈસવધ્ર્િભિ શીખનાિાઓ િ ધી પહોંચી શકાર્ 

અન ેતે િાંશોધન કિવા માટ ેક ેતાલીમ કવેી િીતે વૈસવધ્ર્િભિ વરતી ધિાવતા જૂથો િ ધી પહોંચી શક.ે 

િ વાક્ર્ો 

“બ્રૅમ્પટન એક િોમાાંચક પરિવતયનની મધ્ર્માાં છે અન આપણા ભાગીદાિોની િાથે મળીન ેઅમે આવશ્ર્ક એવા રથાપત્ર્ના પાર્ા નાાંખી િહ્ા 

છીએ જેથી અમારાં ઇનોવેશન રિસરિક્ટ એક મ ખ્ર્ શૈક્ષસણક અન ેઇનોવેશનન ાં કેન્ર બનીન ેઉભિી આવે. અત્ર્ાિ ેજર્ાિે અમ ેCOVID-19ના 

આગામી ચિણમાાં પગલાાં માિી િહ્ા છીએ ત્ર્ાિે અમે એક ગસતશીલ રટાટય-અપ િમ દાર્ને પ્રોત્િાસહત કિી િહ્ા છીએ, રથાસનક પ્રસતભાઓને 

સવકિાવી િહ્ા છીએ અને ઉદ્યોગિાહસિકોન ેટેકો આપી િહ્ા છીએ તેમજ અમાિા િહવેાિીઓ અને વ્ર્વિાર્ો માટ ેઆર્થયક િ ધાિન ેઆગળ 

ધપાવી િહ્ા છીએ. બ્રમૅ્પટન ખિખેિ ઇનોવેશન ક્ષેત્રમાાં એક વૈસવવક આગવેાન તિીક ેઊભિી િહ્ ાં છે." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેર્િ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

અમાિા ઇનોવેશન રિસરિક્ટનો એકધાિો સવકાિ સિટીના આર્થયક િ ધાિની વ્ર્ હિચનાનો કેન્રનબાંદ  છે અને આપણ ેિહ  જર્ાિે COVID-19 

મહામાિીની અિિોમાાંથી બહાિ નીકળી આગળ વધી િહ્ા છીએ ત્ર્ાિ ેઅમાિા ભાગીદાિો િાથ ેમળીન ેઅમ ેઆપણા િાઉનટાઉન હાદયમાાં 

િોકાણો લાવવાન ાં ચાલ  િાખ્ર્ ાં છે. અમાિા પરિવતયનક્ષમ િેંટિ ફોિ ઇનોવેશન િાથ ેઆગળ વધીન ેઅન ેબ્રૅમ્પટનને એક ઇનોવેશન અન ે

ઉદ્યોગિાહસિક કને્ર તિીક ેરથાપીને અમ ેિાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાાં એવો સવકાિ િાધી િહ્ા છીએ ક ેતનેાથી અમાિા તમામ િહેવાિીઓન ેલાભ 

થશ.ે"    



 

 

- માર્ટયન મેરિિોિ (Martin Medeiros), િીજનલ કાઉસન્િલિ, વૉિય 3 & 4; પ્રમ ખ, ઇકોનોસમક િવેેલપમેન્ટ એન્િ કલ્ચિ: િીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પ્ટન. 

"અમ ેિાઉનટાઉનની આર્થયક િાંભાવનાઓન ેપ નર્જીસવત કિીન ેતનેે ફિી ખ લ્લી કિી િહ્ા છીએ અને અમાિા ઇનોવેશન રિસરિક્ટમાાં અગત્ર્ની 

પહેલો હાથ ધિીન ેએવા િાંપણૂય િમ દાર્ોન ાં િજયન કિી િહ્ા છીએ જે અમાિા િહવેાિીઓ, સવદ્યાથીઓ અન ેઉદ્યોગિાહસિકોને લાભદાર્ી 

નીવિ.ે બ્રૅમ્પટન આ બધી બાબતો અાંગે ગાંભીિ છે અન ેઅમાિા મલૂ્ર્વાન ઇનોવેશન રિસરિક્ટ ભાગીદાિો િાથ ેમળીને અમ ેઅહીં આપણા 

શહેિના હાદયમાાં જ એક સવવવ રતિન ાં સશક્ષણ અને ઇનોવેશન કેન્ર ઊભ ાં કિી િહ્ા છીએ." 

- પૉલ સવિેન્ટ, િીજનલ કાઉસન્િલિ, વૉિય 1 & 5; ઉપ પ્રમ ખ, ઇકોનોસમક િવેેલપમેન્ટ એન્િ કલ્ચિ: િીટી ઓફ બ્રમૅ્પ્ટન. 

"આપણા િમરત િમાજને લાભ મળે તે આશર્થી આપણા શહેિન ેએક સશક્ષણ અન ેઇનોવેશનન ાં કને્ર બનાવીને સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન તનેે 

ર્ોગ્ર્ માગ ેદોિી િહ્ા છે. કનૅેિાના ઇનોવેશન કોરિિોિ પિ આપણાં પ્રાઇમ લોકેશન હોવાથી, મૂલ્ર્વાન ભાગીદાિો અને ક શળ તમેજ 

વૈસવધ્ર્િભિ પ્રસતભાઓનો િમહૂ હોવાથી અમે આપણા િાઉનટાઉનની િાંભાવનાઓન ેછૂટો દોિ આપી િહ્ા છીએ અન ેઆપણા િહેવાિીઓ, 

સવદ્યાથીઓ અને વ્ર્વિાર્ો ખીલી શક ેતે માટ ેઇનોવેશન રિસરિક્ટન ાં ચણતિ કિી િહ્ા છીએ. 

- િેસવિ બારિક, ચીફ એિસમસનરિેરટવ ઓરફિિ, સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅિેાના િૌથી ઝિપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્ર્વિાર્ો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદય છે 

લોકો. અમન ેઊજાય મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્યણન ાં કેન્ર છીએ અને અમે તકસનકી અન ેપર્ાયવિણીર્ નસવનતા તિફ દોિી જતી ર્ાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િ િસક્ષત, ટકાઉ અન ેિફળ હોર્. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોિાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

 
  સમરિર્ા િાંપકય  : 

મોસનકા દ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્િયનેટિ, સમરિર્ા એન્િ કમ્ર્ સનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્ર્ૂહાત્મક િાંવાદ   

િીટી 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

