
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  ઇનોવેશન રિસ્ટ્રિક્ટમાાં વસૈ્ટ્વવક જોિાણોન ેબળ પ્રદાન કિવા માટ ેસ્ટ્િટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ભાગીદાિી કિે છે 

NASSCOM િાથ ે

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (05 મે 2022) – સ્ટ્વકિતા ઇનોવેશન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્ર જે વૈસ્ટ્વવક વ્યવિાયો માટ ેઅવિિોથી ભિચક 

છે તેની િાથે સ્ટ્િટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ઇિાદાપૂવવક અને નોંધપાત્ર પરિવતવન આણવાની તૈયાિીમાાં છે. આજે સ્ટ્િટીએ નેવનલ 

અિોસ્ટ્િએશન ઓફ િોફ્ટવિે એન્િ િર્વવસ્ટ્િિ કાંપનીઝ (NASSCOM) ઓફ ઇસ્ટ્ન્િયા િાથે બ્રૅમ્પટન ખાતે લૉન્ચપૅિ પ્રોગ્રામ 

પ્રરથાસ્ટ્પત કિવા માટે એક િમજૂતી પત્ર (મમેોિેન્િમ ઓફ અન્િિરટેનન્િાંગ) પિ િહી કિી. આ પ્રોગ્રામના સ્ટ્વરતિણ માટેના એકમાત્ર 

કેનેરિયન શહેિ તિીકે બ્રેમ્પટનને પિાંદ કિવામાાં આવ્યયાં છે. 

આ ભાગીદાિીના માધ્યમથી લૉન્ચપૅિ પ્રોગ્રામ  ઇન્ફોમશેન ટેકનોલોજી (IT) કાંપનીઓના વૈસ્ટ્વવક સ્ટ્વરતાિ માટે ઉત્પ્રેિકનયાં કાયવ કિશે 

કાિણકે તેનાથી ભાિત િિકાિ અને રથાસ્ટ્નક ટકેનોલોજી ઇકોસ્ટ્િરટમો વચ્ચેના જોિાણો વધશે. આ પ્રોગ્રામના િહભાગીઓને 

િિકાિી સ્ટ્નયમોમાાં િમથવન મળવા િાથે, ટેક્િ પ્લાનનાંગ અને સ્ટ્વસ્ટ્વધ પ્રદેશોમાાં પ્રોત્િાહનો િાથે સ્ટ્વદેશી માકેટોમાાં કાયવ કિવાનયાં વધય 

િયલભ બનશે. 

દ Brampton BHive – િાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાાં આાંતિિાષ્ટ્રીય વ્યવિાયો માટેનયાં એક િોફ્ટ લનેન્િાંગ પૅિ – પ્રોગ્રામમાાં ભાગ લેતી 

IT કાંપનીઓ માટે હોમ બેઝનયાં કાયવ કિશે. 

નવેનલ અિોસ્ટ્િએશન ઓફ િોફ્ટવિે એન્િ િર્વવસ્ટ્િિ કાંપનીઝ (NASSCOM) 

ભાિતીય તમેજ બહયિાષ્ટ્રીય િાંરથાઓ જેઓ ભાિતમાાં પણ કામ કિતી હોય તે િસ્ટ્હત 3,000 કિતા વધય િભ્ય કાંપનીઓથી 

NASSCOM બનેલયાં છે જે ભાિતના ટેકનોલોજી ઉદ્યોગના ચમે્બિ ઓફ કોમિવની એક અગ્રણી વેપાિ િાંરથા છે. તેની િદરયતા 

રટાટવ-અપ્િથી લઈન ેબહયિાષ્ટ્રીય કાંપનીઓ અને ઉત્પાદોથી લઈન ેિેવાઓ િયધી અને, વૈસ્ટ્વવક િેવા કેન્રોથી લઈન ેએસ્ટ્ન્જસ્ટ્નયરિાંગ 

કાંપનીઓ િયધીના ઉદ્યોગના િમગ્ર રપેક્િમમાાં ફેલાયેલી છે. 

બ્રમૅ્પટન ઇનોવશેન રિસ્ટ્રિક્ટ સ્ટ્વશ ે

 ઇનોવેશન રિસ્ટ્રિક્ટ, િાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાાં સ્ટ્રથત છે, જેનયાં ધ્યાન રટાટવ અપ સ્ટ્વકાિ, સ્ટ્નવેશને આકર્વવા પિ કેસ્ટ્ન્રત છે અને તે 

િાહસ્ટ્િકો અને નવા વ્યવિાયોને રથાસ્ટ્નક િમથવન પ્રદાન કિે છે. તે ઇનોવેશન અને ટકેનોલોજીની કાંપનીઓને પોતાનયાં કામ 

આગળના ચિણ પિ લઈ જવા માટે િાંિાધનો પૂિા પાિે છે. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/917
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978


 

 

2019થી કિાિ બનવાના શરૂ થયા તે અત્યાિ િયધીમાાં સ્ટ્િટીએ તનેા ઇનોવેશન રિસ્ટ્રિક્ટમાાં $20.5 સ્ટ્મસ્ટ્લયન જેટલી માતબિ િકમ 

િોકવાની પ્રસ્ટ્તબદ્ધતા દશાવવી છે અને તે ઉપિાાંત ઇનોવેશન ભાગીદાિો પાિેથી આશિે $55.2 સ્ટ્મસ્ટ્લયન જેટલયાં િોકાણ થઈ િહ્યાં છે. 

ઇનોવેશન રિસ્ટ્રિક્ટના ભાગીદાિોમાાં િમાવશે થાય છે ઉદ્યોગિાહસ્ટ્િકતા, વ્યાપાિ સ્ટ્વકાિ, પોરટ-િેકન્િિી તાલીમ અને એક્િેલિેટિ 

રપેિ જેમકે બ્રૅમ્પટન આાંત્રપ્રયન્યોિ િેંટિ, બીહાઇવ બ્રૅમ્પટન (BHive Brampton), ટોિોન્ટો મિેોપોસ્ટ્લટન યયસ્ટ્નવિસ્ટ્િટીની 

આગેવાનીમાાં વેન્ચિ ઝોન, અસ્ટ્ટટટ્યયિ એક્િેલિટેિ, ફાઉન્િિ ઇસ્ટ્ન્રટટ્યયટ, અલગોમા યયસ્ટ્નવર્િવટી અને િોજિવ િાયબિસ્ટ્િક્યોિ 

કેટેસ્ટ્લરટ મયખ્ય મથક અને એક્િેલિેટિ. શરેિિન એજ (Sheridan Edge), ઇનોવશેન રિસ્ટ્રિક્ટ ઊભયાં કિવા માટે બ્રૅમ્પટન બોિવ 

ઓફ િેિ અને િાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન BIA પણ મહત્ત્વપૂણવ ભાગીદાિો છે. 

બ્રમૅ્પટન બીહાઇવ (Bhive) સ્ટ્વશ ે

ઇનોવેશન રિસ્ટ્રિક્ટમાાં સ્ટ્રથત બીહાઇવ (BHive) િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની એવી પહેલ છે જેનયાં લક્ષ્ય નવપ્રવતવકો એટલેકે 

ઇનોવેટિોની આગલી પેઢીનયાં િશસ્ટ્ક્તકિણ કિવાનયાં છે, જે તમેની યાત્રાને ગસ્ટ્ત આપશે અને િાહસ્ટ્િક માટે તમેજ એકાંદિે અથવતાંત્ર 

અને િમાજ માટે િકાિાત્મક પ્રભાવ ઊભો કિશે. તે ટોિોન્ટો સ્ટ્બઝનેિ િેવેલપમેન્ટ િેંટિ (Toronto Business 

Development Centre)ના િહયોગથી પ્રરથાસ્ટ્પત થયયાં છે, બીહાઇવ (Bhive) સ્ટ્વદેશી ઉદ્યમીઓને આકર્વવા માટે અસ્ટ્ભપ્રતે 

છે જેમની કૅનેિામાાં નવા, અને પરિમાણ વધાિવાની િાંભાવના ધિાવતા વ્યવિાયો રટાટવ-અપ સ્ટ્વઝા પ્રોગ્રામના માધ્યમથી 

રથાપવાની ઇચ્છા િાખતા હોય. િફળ અિજદાિોને પિમેનન્ટ િસે્ટ્િિન્િી આપવામાાં આવશે અને તેમના 6-માિના ઇન્ક્યયબેશન 

પ્રોગ્રામ દિસ્ટ્મયાન િાંિાધનોની આખી શે્રણી પ્રદાન કિાશે જેમક ેઓરફિની જગ્યા, નેટવકવ કિવાની તકો તમેજ વ્યાપાિ િમથવન 

િેવાઓ. 

સ્ટ્િટીના ઇનોવશેન રિસ્ટ્રિક્ટ સ્ટ્વશે વધય જાણકાિી મેળવવા માટે, અહીં મયલાકાત 

લો www.bramptoninnovationdistrict.com અથવા સ્ટ્િટીનો સ્ટ્વરિયો જયઓ જે આ ઇનોવશેન ઇકોસ્ટ્િરટમના પ્રભાવો 

પિ પ્રકાશ ફેંકે છે. બીહાઇવ (Bhive) સ્ટ્વશે વધય જાણકાિી મેળવવા માટે અહીં મયલાકાત લો thebhive.ca. 

િયવાક્યો 

"આ આખી મયદત દિસ્ટ્મયાન બ્રૅમ્પટન િીટી કાઉસ્ટ્ન્િલે બ્રૅમ્પટનનો સ્ટ્વકાિ ઇનોવેશનમાાં અને િોકાણ માટેના મહત્ત્વના રથળ તિીકે 

ઊભયાં કિવા માટે પોતાની પ્રાથસ્ટ્મકતા િાખી છે. NASSCOM જેવા આાંતિિાષ્ટ્રીય િહયોગીઓ િાથ ેિાંબાંધો મજબતૂ કિીને અમે 

વૈસ્ટ્વવક ધોિણે રથાસ્ટ્નક ધોિણે આર્થવક લાભ આપીન ેબ્રૅમ્પટનની પ્રોફાઇલ ઉન્નત કિવાનયાં ચાલય િાખ્યયાં છે. અમાિા ભાગીદાિો િાથે 

આ મહત્ત્વનયાં કાયવ કિતા િહેવા માટે હયાં ઉત્િયક છય ાં!" 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptoninnovationdistrict.com/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|c0548d59bc9147656dcc08da2ea8c2e3|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637873599597289944|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=AOu/yt795dUfybJ6BxZhx13Yuc60t86b2rekREE1+es=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|c0548d59bc9147656dcc08da2ea8c2e3|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637873599597289944|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=Ol+DpbQwAtTuIIMU45rCjCYtK4F7+izMthoi627pZvg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://thebhive.ca/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|c0548d59bc9147656dcc08da2ea8c2e3|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637873599597289944|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=OexBkmorDT3eK+RaMYMz4SFN5NphJ7VJGmxjS8jUhdg=&reserved=0


 

 

 રથાસ્ટ્નક, િાષ્ટ્રીય અને આાંતિિાષ્ટ્રીય સ્ટ્હરિાધાિકો િાથે િતત િહયોગ દ્વાિા, બ્રૅમ્પટન ઇનોવેશન રિસ્ટ્રિક્ટની સ્ટ્રથસ્ટ્ત અનયપમ છે 

એમ કહી શકાય જયાાં તેઓ એવી િેવાઓ અને િાંિાધનોને વધય ને વધય િયલભ બનાવે છે જેથી રથાસ્ટ્નક િાહસ્ટ્િકો અને વ્યવિાયો 

સ્ટ્વકિી શકે. આ ભાગીદાિી અમે અત્યાિ િયધી કિલેા કાયોને ગસ્ટ્ત આપશે જેથી િાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાાં ઇનોવેશન અને ઉદ્યમની 

ઇકોસ્ટ્િરટમ ઊભી થઈ શક.ે   

- માર્ટવન મરેિિોિ (Martin Medeiros), િીજનલ કાઉસ્ટ્ન્િલિ, વૉિવ 3 & 4; પ્રમયખ, ઇકોનોસ્ટ્મક િેવેલપમેન્ટ એન્િ કટચિ: િીટી 

ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન. 

 "આપણે હવે જયાિે ફિી બધયાં પ્રાિાંભ કિી િહ્ા છીએ તવેા કાળમાાં સ્ટ્િટીને NASSCOMના પ્રસ્ટ્તસ્ટ્નસ્ટ્ધ માંિળને આવકાિતા ખબૂ 

આનાંદ થયો હતો જેમાાં આપણા સ્ટ્વકિી િહેલા ઇનોવશેન રિસ્ટ્રિક્ટના મહત્ત્વપૂણવ ભાગીદાિો િાથે મયલાકાતીઓનો પરિચય કિાવી 

શક્યા હતા. ચાલય િહેલા િોકાણ અને િહયોગના માધ્યમથી અમ ેબ્રૅમ્પટનને ઇનોવેશનના વસૈ્ટ્વવક અગ્રણી તિીકે આાંતિિાષ્ટ્રીય ધ્યાન 

ખેંચવાનયાં ચાલય િાખી શક્યા છીએ. 

- પૉલ સ્ટ્વિેન્ટ, િીજનલ કાઉસ્ટ્ન્િલિ, વૉિવ 1 અને 5; ઉપ પ્રમયખ, ઇકોનોસ્ટ્મક રિવલપમેન્ટ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"NASSCOM જેવા ભાગીદાિો િાથે ઇનોવેશન રિસ્ટ્રિક્ટ પોતાની ઇકોસ્ટ્િરટમનો સ્ટ્વકાિ કિવો ચાલય િાખી શક્યા છે જેમાાં 

ઇનોવેશન અને ટેકનોલોજી િાથે જોિાયલેા વ્યવિાયોને તેઓ સ્ટ્વકિી શકે એવા ટૂટિ અને િાંિાધનો પૂિા પાડ્યા છે. વૈસ્ટ્વવક 

ભાગીદાિીઓ અને વહેંચાયેલ જ્ઞાન અને શે્રષ્ઠ પ્રથાઓનો લાભ લઈન ેબ્રૅમ્પટન િોકાણ કિવા માટેના વ્યવિાયો માટે એક અપ્રસ્ટ્તમ 

ગાંતવ્ય રથાન તિીક ેપયિવાિ થયયાં છે. 

-  ક્લેિ બાનટે, િાયિેક્ટિ, બ્રૅમ્પટન ઇકોનોસ્ટ્મક િેવેલપમેન્ટ, સ્ટ્િટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅિેાના િૌથી ઝિપી સ્ટ્વકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદવ છે 

લોકો. અમને ઊજાવ મળે છે અમાિા સ્ટ્વસ્ટ્વધ િમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્વણનયાં કને્ર છીએ અને અમે તકસ્ટ્નકી અને પયાવવિણીય નસ્ટ્વનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનયાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સ્ટ્નિોગી શહેિના સ્ટ્વકાિ માટે છે જે િયિસ્ટ્ક્ષત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોિાવ. વધય જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

સ્ટ્મરિયા િાંપકવ (MEDIA CONTACT): 

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


 

 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસ્ટ્ટટકટચિલ સ્ટ્મરિયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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