
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

 

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન ેઇનોવશેન ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્ટ્વિીયો માટ ેમાર્કટેટિંગ ઍવોિડ જીત્યો 

 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેડિયો (માર્ડ 10, 2022) – સીટી ઑફ બ્રેમ્પટને પોતાના ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્ટ્વિીયો માટે ઇર્કોનોસ્ટ્મર્ક િેવલપસડ એસોસ્ટ્સએશન 

ઑફ ર્કેનેિા (EDAC) નો માર્કેટટિંગ ર્કનેેિા ઍવોિડ જીત્યો છે.  

 

સીટીએ નવીન શોધ અને ઉદ્યોગ સાહસ્ટ્સર્કતા ઇર્કોસ્ટ્સરટમ: બ્રેમ્પટન ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટન િં સ્ટ્નમાડણ ર્કિીને પોતાના િાઉનટાઉનની આર્થડર્ક 

સિંભાસ્ટ્વતતા પ નર્જીસ્ટ્વત ર્કિવાન િં અને ઉઘાિવાન િં ર્ાલ  િાખય િં છે. ઓક્ટોબિ 2021 માિં, બ્રેમ્પટન ઇર્કોનોસ્ટ્મર્ક િેવલપમેન્ટ ઓડફસે આ ઇનોવશેન 

ઇર્કોસ્ટ્સરટમના પ્રભાવો પ્રર્કાસ્ટ્શત ર્કિવા પોતાનો ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્ટ્વિીયો શરૂ ર્કયો. 

 

ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ રટાટડ-અપ રર્કેલલિંગ, િોર્કાણ આર્કર્ડણ અને પ્રસ્ટ્તભા સ્ટ્વર્કાસ પિ સખત ધ્યાન આપે છે, અન ેઉદ્યોગ સાહસ્ટ્સર્કો અને નવા ધિંધા 

માટે રથાસ્ટ્નર્ક સહાયતા પૂિી પાિે છે. તેઓ નવી ટેર્કનોલોજી ઊભી ર્કિવા ઇનોવેશન અન ેટેર્કનોલોજી ર્કિંપનીઓન ેસહાય ર્કિવા સિંસાધનો પણ 

આપે છે. વર્ડ 2019 માિં ર્કિાિોની શરૂઆત ર્કિીને, સીટીએ પોતાના ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટમાિં આશિે $20.5 સ્ટ્મસ્ટ્લયનન િં િોર્કાણ ર્કિવાની 

ર્કડટબદ્ધતા દશાડવવાની સાથે, ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ ભાગીદાિો દ્વાિા વધાિાન િં આશિે $55.2 સ્ટ્મસ્ટ્લયનન િં િોર્કાણ ખેંર્ી લાવશ.ે 

 

વર્ડ 2019 થી 2021 સ ધીમાિં, છ નવા ભાગીદાિોએ ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટમાિં પોતાની હાજિી રથાસ્ટ્પત ર્કિી છે. ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ 

ભાગીદાિોમાિં સામેલ છે, ઉદ્યોગસાહસ્ટ્સર્કતા, સ્ટ્બઝનેસ ઇનક્ય બેશન, માધ્યસ્ટ્મર્ક-પયંત તાલીમ, અને એક્સેલિેટિ રપેસીસ જેમ ર્કે બ્રેમ્પટન 

એન્ટિપે્રન્યોિ સેન્ટિ, BHive બ્રેમ્પટન, ધી િાયિસન-લેિ વેન્ર્િ ઝોન, અસ્ટ્ટટટ્ય િ એક્સેલિેટિ, ધી ફાઉન્િિ ઇસ્ટ્ન્રટટ્ય ટ, અટગોમા ય સ્ટ્નવર્સડટી, 

અને ધી િોજસડ સાઇબિસ્ટ્સક્ય િ ર્કેટાસ્ટ્લરટ હિેક્વાટડસડ અન ેએક્સેલિેટિ. ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ બનાવવામાિં મહત્વના ભાગીદાિો શેડિિેન ઍજ, 

બ્રેમ્પટન બોિડ ઓફ િેિ ઍન્િ િાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન BIA પણ છે. 

 

ર્કાઉસ્ટ્ન્સલની અગ્રતાઓની પડિભાર્ાને આગળ વધાિતા, ર્ાલ  પડિવતડનશીલ પહેલોથી સિંપૂણડ સમ દાયો બનાવવામાિં, આર્થડર્ક સિંભાવના 

ઉઘાિવામાિં અને ઇનોવેશન ર્કોડિિોિ પિ બ્રેમ્પટનની અજોિ સ્ટ્રથસ્ટ્ત પ્રબળ બનાવવામાિં મદદ મળશે.  

 

COVID-19 મહામાિીના સમગ્ર સમયગાળા દિસ્ટ્મયાન, સીટીએ િાઉનટાઉનના િોર્કાણને પ્રોત્સાહન આપવાન િં અને બ્રેમ્પટનના હાદડમાિં નવા 

સ્ટ્વર્કાસ ર્કામો વધાિ ેતીવ્ર બનાવવાન િં ર્ાલ  િાખય િં છે. શહેિના ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટનો સતત સ્ટ્વર્કાસ તનેી આર્થડર્ક ડિર્કવિી વ્યૂહિર્નાનો મ ખય 

ભાગ છે, અને સાઇબિ સ્ટ્સક્ય ડિટી અને આર્ટડડફસ્ટ્શયલ ઇન્ટસે્ટ્લજન્સ જેવા સતત સ્ટ્વર્કાસ માટે તૈયાિ કે્ષત્રો પિ ધ્યાન આપીન ેતે શહેિને વૈસ્ટ્વવર્ક 

મહામાિીના પ્રભાવોમાિંથી આગળ લઇ જવામાિં મદદરૂપ થશે. 

 

ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્ટ્વશે વધ  જાણવા વેબસાઇટ www.bramptoninnovationdistrict.com જ ઓ અથવા સીટીનો ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ 

સ્ટ્વિીયો જ ઓ.  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7C01%7CGurvinder.A.Singh@brampton.ca%7Cb8fdd5c874d64272c3fb08d98db2534f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252
http://www.bramptoninnovationdistrict.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7C01%7CGurvinder.A.Singh@brampton.ca%7Cb8fdd5c874d64272c3fb08d98db2534f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252


 

 

 

ઇર્કોનોસ્ટ્મર્ક િવેલપસડ એસોસ્ટ્સએશન ઑફ ર્કનેિેા અન ેમાર્કટેટિંગ ર્કનેિેા ઍવોર્ડસડ સ્ટ્વશ ે

 

EDAC ર્કેનિેાન િં આર્થડર્ક સ્ટ્વર્કાસ વ્યવસાયીઓન િં િાષ્ટ્રીય મિંિળ છે, જે આશિે 1,000 સભ્યો સાથે સમગ્ર ર્કેનિેાના દિેર્ક પ્રોસ્ટ્વન્સ અન ેટેડિટિીન િં 

પ્રસ્ટ્તસ્ટ્નસ્ટ્ધત્વ ર્કિ ેછે. આ એસોસ્ટ્સએશન જાણે છે ર્કે સમ દાયન િં માર્કેટટિંગ આર્થડર્ક સ્ટ્વર્કાસ વ્યવસાયનો અખિંિ ભાગ છે. માર્કટેટિંગ ર્કેનિેા ઍવોર્ડસડ 

ર્કેનેિાવાસીઓની આર્થડર્ક સ ખાર્કાિી સ ધાિવાના દૃસ્ટ્િર્કોણ સાથે ર્કનેેડિયન પ્રોસ્ટ્વન્સીસ, ટડેિટિીસ, િીજીયન્સ, શહેિો, નગિો અને સ્ટ્વરતાિોન ે

પ્રોત્સાસ્ટ્હત ર્કિતી અને બજાિ ઊભ િં ર્કિતી સિંરથાઓ માટ ેખ ટલા છે. 

 

અવતિણો (ક્વૉટ્સ): 

 

“બ્રેમ્પટન િોમાિંર્ર્ક પડિવતડનની વર્માિં છે, અને અમે આપણાિં ભાગીદાિો સાથે મળીને, આપણાિં ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટને મોટા શૈક્ષસ્ટ્ણર્ક અને 

નવીન શોધન િં ર્કેન્ર તિીર્કે સ્ટ્વર્કસાવી િહ્ાિં છીએ. આપણે જાણીએ છીએ ર્કે નવીન શોધમાિં વસૈ્ટ્વવર્ક અગ્રણી તિીર્કે આપણને ઓળખાવવામાિં 

માર્કેટટિંગ મહત્વની ભૂસ્ટ્મર્કા ભજવ ેછે, અને અમે બ્રેમ્પટનની ઘણી શસ્ટ્ક્તઓની ઝાિંખી ર્કિાવીને ર્ાલ  િોર્કાણ આર્કર્ડવા ર્કડટબદ્ધ છીએ. અમે 

ગૌિવ અન ભવીએ છીએ ર્કે ઇર્કોનોસ્ટ્મર્ક િેવલપસડ એસોસ્ટ્સએશન ઑફ ર્કેનેિાએ અમાિા ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્ટ્વિીયોને ઓળખ આપી છે.”  

- પૅડિર્ક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

“િાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનને નવીન શોધ અને ઉદ્યોગ સાહસ્ટ્સર્કતાન િં ર્કેન્ર તિીર્કે રથાપવાન િં ર્ાલ  િાખીન,ે આપણે એ સ્ટ્વર્કાસ ર્સ્ટ્લત ર્કિી િહ્ાિં છીએ 

જેનાથી આપણાિં િહવેાસીઓ, સ્ટ્વદ્યાથીઓ અને ધિંધાઓન ેલાભ થશ.ે ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્ટ્વિીયો આપણી ઇનોવેશન ઇર્કોસ્ટ્સરટમના પ્રભાવોની 

ઝાિંખી ર્કિાવવાન િં ઉત્ર્કૃિ ર્કામ ર્કિે છે, અને આપણાિં િાઉનટાઉનના હાદડમાિં િોર્કાણ ઊભ િં ર્કિવાન િં અમે ર્ાલ  િાખીએ છીએ ત્યાિે તેનાથી આપણને 

ટેર્કો મળશે. તેન ેઇર્કોનોસ્ટ્મર્ક િેવલપસડ એસોસ્ટ્સએશન ઑફ ર્કેનિેા દ્વાિા ઓળખ મળવી એ એર્ક સન્માનજનર્ક બાબત છે.”   

- માર્ટડન સ્ટ્મિીિોસ (Martin Medeiros), િીજીયનલ ર્કાઉસ્ટ્ન્સલિ, વોર્ડસડ 3 અન ે4; પ્રમ ખ, આર્થડર્ક સ્ટ્વર્કાસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

“અમે આપણાિં ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટમાિં મહત્વની પહેલો આગળ વધાિીને, આપણાિં િાઉનટાઉનની સિંભસ્ટ્વતતા પ નર્જીસ્ટ્વત અને ઉઘાિી િહ્ાિં 

છીએ, અને સિંપૂણડ સમ દાયો બનાવી િહ્ાિં છીએ. બ્રેમ્પટનનો અથડ ધિંધાનો થાય છે, અને આપણો ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્ટ્વિીયો ત ેપ્રદર્શડત ર્કિવાન િં 

ઉત્ર્કૃિ ર્કામ ર્કિે છે. આપણિં મૂટયવાન ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ ભાગીદાિોન ેસાથે િાખીન,ે આપણે સ્ટ્વવવ રતિીય સ્ટ્શક્ષણ અને નવીન શોધ ર્કેન્ર, 

આપણાિં શહેિના સ્ટ્બલર્ક લ હાદડમાિં બનાવી િહ્ાિં છીએ.” 

- પૉલ સ્ટ્વસેન્ટ (Paul Vicente), પ્રાદસે્ટ્શર્ક ર્કાઉસ્ટ્ન્સલિ, વોર્ડસડ 1 અને 5; ઉપાધ્યક્ષ, આર્થડર્ક સ્ટ્વર્કાસ અને સિંરર્કસૃ્ટ્ત, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

 

આપણી આર્થડર્ક સ્ટ્વર્કાસ ટીમન િં આપણાિં સમગ્ર સમ દાયને લાભ આપવા આપણાિં શહેિન ેસ્ટ્શક્ષણ અને નવીન શોધના ર્કેન્રમાિં સ્ટ્વર્કસાવવાના 

માગડમાિં સીટીન િં અગ્રસેિ બનવાન િં ર્ાલ  છે. ર્કનેેિાના ઇનોવેશન ર્કોડિિોિ, મૂટયવાન ભાગીદાિીઓ, અને ર્ક શળ અને વૈસ્ટ્વધ્યસભિ પ્રસ્ટ્તભા સતે  પિ 

આપણાિં મ ખય રથળ વિે, આપણે આપણાિં િાઉનટાઉનની સિંભાસ્ટ્વતતા ઉઘાિી િહ્ાિં છીએ, જેને આપણાિં ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્ટ્વિીયોમાિં 

રપિપણે દેખાિવામાિં આવી છે.” 

- ક્લૅિ બાનેટ (Clare Barnett), િાઇિકે્ટિ, આર્થડર્ક સ્ટ્વર્કાસ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો 

હાર્દ છે લોકો. અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથ ેTwitter, Facebook, 

અને Instagramપિ જોડાવ. વધ ુજાણવા માટે www.brampton.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=W/DGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4+Idz3/IupY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BxVhpy+SWV2BSdFt/KH6Bpsezw2o/QWV6gtferL+OD8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254841732|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Cr+hpoA7mZam6mkB28o6KFZwZzhxRJB0xysnDq0iH0w=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254851726|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=sgEdbSJ02I4EHG4r1CnXjCPxW2y+syLmdKANy+Huuyg=&reserved=0


 

 

 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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