
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

બ્રૅમ્પટનમાાં યોજાશ ેકાઉન્ટડાઉન ટ ૂકોલિઝ્ન (Countdown to Collision)! 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (13 મે 2022) – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની આર્થિક લવકાસ કચેિી (EDO) 18 મ,ે બુધવાિે સાાંજે 6 થી 10 

વાગ્યા સુધી કાઉન્ટડાઉન ટ ૂકોલિઝ્ન (Countdown to Collision) નુાં આયોજન દ િોઝમાાં કિવા ઉત્સાલહત છે. 

 

ટોિોન્ટોમાાં થનાિ કોલિઝન કોન્ફિન્સ પહેિા બ્રૅમ્પટનને કૅનેડાના છ શહેિો પૈકી એક તિીકે પસાંદ કિવામાાં આવયુાં જયાાં એક રૂબરૂમાાં 

થનાિ પ્રસાંગ યોજાશ ેજેથી જુન 20 થી જુન 23 સુધી ટોિોન્ટોમાાં આયોજીત કોન્ફિન્સ માટે િોકોમાાં ઉત્સાહ ઊભો થાય અને ટેક 

ઇકોલસસ્ટમોનુાં લમિન કિી શકાય. 

 

આ લનિઃશુલ્ક કાઉન્ટડાઉન ટૂ કોલિઝ્ન (Countdown to Collision) ઇવેન્ટમાાં ઇસાક ઓિોવોિાફ જુલનયિ સાથે ફાયિસાઇડ 

ચૅટ કિીશુાં અને મખુ્ય સાંબોધન કિશે વસ હૉિ જેના બાદ રિસેપ્શન સમાિોહ હાથ ધિાશે જેમાાં બ્રૅમ્પટનના સ્ટાટિ અપ સમુદાયને 

એક બીજા સાથે નટેવર્કિંગ કિવાનો અવસિ સાાંપડશે. 

 

ઇસાક ઓિોવોિાફ જુલનયિ. is the Founder and General Partner of ડ્રીમ મકેિ વેન્ચસિ (DMV)ના સ્થાપક અને 

જનિિ પાટિનિ છે, જે ટોિોન્ટોની એક અિી સ્ટજે વેન્ચિ પેઢી છે. તેઓ એવોડિ લવજેતા િીઅિ એસ્ટેટ સાહલસક, એન્જિ 

િોકાણકાિ અને દાનેશ્વિી પણ છે. વેસ હૉિ અશ્વતે લવિોધી જાલતવાદ સામ ેકાયિ કિતી કેનેરડયન કાઉલન્સિ ઓફ લબઝનેસ લિડસિ 

અને બ્િૅકનોથિ ઇલનલશએરટવના સ્થાપક અને અધ્યક્ષ છે. હૉિ ડે્રગન ડેનના સૌથી નવા સભ્ય છે જયાાં તેઓ પોતાની મજિિ અને 

એલવવલઝશન અાંગેની વર્ષોની કશુળતા ડેન ખાતે િાવશે અને કેનેડાના ભાલવ સાહલસકો સમક્ષ િાવશે. 

 

કોલિઝન ઉત્તિ અમરેિકામાાં સૌથી ઝડપી લવકાસ પામતી ટકે કોન્ફિન્સ છે જયાાં તે "લવશ્વના ટોચના વવતાઓ", ટકેની અગે્રસિ 

કાંપનીઓ અને ટોચના લમરડયાને એક જ સ્થળે ભેગા કિશ.ે આવા વૈલશ્વક ઇવેન્ટમાાં લસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આ વખત ેત્રીજી વખત 

સહભાગ િેશે. 2021માાં ઇકોનોલમક ડેવેિપમેન્ટ ઓરફસે લસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના 38,000 સહભાગીઓને ઓનિાઇન પ્રદર્શિત 

કિવા અને 141 દેશોમાાં 1200 સ્ટાટિ અપ્સને સામે િાવવા વચુિઅિ કોન્ફિન્સમાાં ભાગ િીધો હતો જેમાાં બ્રાલઝિથી ભાિત સુધીના 

ઘણા દેશો હતાાં જેમાાં બ્રૅમ્પટન ઇનોવેશન રડલસ્િવટ પિ ભાિ મકુવામાાં આવયો અને વલૈશ્વક પ્રકે્ષકો સામે બીહાઇવ (Bhive)ને 

પ્રોત્સાલહત કિવામાાં આવયુાં. 2019માાં લસટીના પ્રલતલનલધઓએ પોર્ચયુિગિના લિસ્બનનો પ્રવાસ કયો હતો જેથી વેબ સમીટમાાં ભાગ 

િઈ શકાય અને જેથી 70000 સહભાગીઓને જાણ થાય ક ે"બ્રમૅ્પટન ઇઝ નાવ”એટિેકે બ્રૅમ્પટન જ વતિમાન છે જેમાાં લસટીના 

અનન્ય િોકાણ િાયક અવસિો પિ વલૈશ્વક સ્તિ ેપ્રદર્શિત થયા. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.eventbrite.ie/e/countdown-to-collision-brampton-tickets-318537693817?aff=eemailordconf&utm_campaign=order_confirm&ref=eemailordconf&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_term=viewevent&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|108cf81e718343e654f408da35054085|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637880594059152587|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=1UMHXnYKQ98NHqKKcOxdlUNx/FcY8LXI5Xwg+p00DTw=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://dmz.ryerson.ca/people/isaac-olowolafe-jr/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|108cf81e718343e654f408da35054085|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637880594059152587|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=/LTvRIfUpWmZQVTSwcfANExv78XJXV5SZX56uzrzKL8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://collisionconf.com/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|108cf81e718343e654f408da35054085|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637880594059152587|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=AgNTUT4/xaDq03sAUbI4p3vMuagDEBakBY69aXXpfZ4=&reserved=0


 

 

 

બ્રૅમ્પટનમાાં કાઉન્ટડાઉન ટૂ કોલિઝ્ન (Countdown to Collision) ચુકશો નહીં! દ િોઝ, બ્રૅમ્પટન ખાતેના લનિઃશુલ્ક ઇવેન્ટ માટે 

અહીં િજીસ્ટિ થાવ. કોલિઝન 2022 ખાતે લસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન લવશે વધુ જાણકાિી િવેા અહીં મિુાકાત 

િો investbrampton.ca/collision-2022. 

 

બ્રમૅ્પટન ઇનોવશેન મોબાઇિ 

EDO હવે જાહેિમાાં આવી ચુવયા છે! કાઉન્ટડાઉન ટૂ કોલિઝન દિલમયાન આખી ટીમ નવી અને આવિણ હેઠળની બ્રૅમ્પ્ટન િાલન્ઝટ 

બસનુાં અનાવિણ કિવા ઉત્સુક છે જે ઇનોવેશન રડલસ્િવટને અને સાંસાધનોની આખી શે્રણી માટે સહાયરૂપ તો થશે જ પિાંતુ સાથ ે

સાથે સ્થાલનક આઉટિીચ પહેિોન ેસહાયતા પ્રદાન કિવામાાં પણ મદદરૂપ થશે. 

સવુાવયો 

"કાઉન્ટડાઉન ટ ૂકોલિઝનનો પ્રાિાંભ થઈ ચુવયો છે! ગત વરે્ષ કોલિઝનમાાં સફળ કામગીિીનુાં પ્રદશિન કયાિ બાદ અમે આ વરે્ષ પાછા 

ફિવા હવે તયૈાિ છીએ જેથી લવશ્વને બતાવી શકીએ કે બ્રૅમ્પટન શુાં ચીજ છે. અમ ેકૅનેડાનુાં અગે્રસિ ટકે વિબ બનવાના આિે છીએ 

અને કોલિઝન ખાતે હજુાં બીજા વર્ષિનો પ્રાિાંભ કિીશુાં ત્યાિે સન્માનની િાગણી થાય છે કે કૅનેડામાાંથી પસાંદ થયિેા છ જ શહેિો પકૈી 

અમે એક છીએ જેઓ કોલિઝનમાાં હજુાં એક વર્ષિ શરૂ કિશે.” 

- પૅરિક બ્રાઉન, મયેિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન અવસિોનુાં શહેિ છે જયા – આપણા ઇનોવેશન રડલસ્િવટ અને બીહાઇવ (Bhive) જેવા સાંસાધનો સાથે – આપણા 

સાહલસકો અને સ્ટાટિ અપ્સ ખિેખિ લવકસી શકે. હુાં સવ ેજનને કાઉન્ટડાઉન ટૂ કોલિઝન માટ ેિજીસ્ટિ કિાવવા પ્રોત્સાલહત કરાં છુાં 

જેથી ભલવષ્યમાાં શુાં થશે તે લવશે પ્રરેિત થઈ શકાય અને પછીથી જુનમાાં કોલિઝન કોન્ફિન્સ માટે તયૈાિી કિી શકાય.” 

- માર્ટિન મેરડિોસ (Martin Medeiros), િીજનિ કાઉલન્સિિ, વૉડિ 3 અને 4; પ્રમુખ, ઇકોનોલમક રડવિપમેન્ટ, સીટી 

ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"કાઉન્ટડાઉન ટ ૂકોલિઝન આખા કૅનેડામાાં આ વર્ષિના મુખ્ય ઇવને્ટની અપકે્ષાસહ પ્રસિી િહુ્ાં છે અને તેઓ અહીં આપણા 

બ્રૅમ્પટનમાાં િોકાણ કિશ ેકેમકે ઇનોવેશન, પરિકલ્પનાઓ અને અવસિ માટેનુાં સ્થળ આ જ તો છે. આજે જ પોતાની લનિઃશુલ્ક 

રટરકટો મેળવી િો અને વેસ હૉિ, ઇસાક ઓિોવોિાફ જુલનયિના અને બ્રૅમ્પટનના પોતાના સ્ટાટિ અપ સપૂિસ્ટાિોના કાયોથી 

પ્રેિણા મેળવો. 

- પૉિ લવસેન્ટ, િીજનિ કાઉલન્સિિ, વૉડિ 1 અને 5; ઉપ પ્રમુખ, ઇકોનોલમક રડવિપમેન્ટ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.eventbrite.ie/e/countdown-to-collision-brampton-tickets-318537693817?aff=eemailordconf&utm_campaign=order_confirm&ref=eemailordconf&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_term=viewevent&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|108cf81e718343e654f408da35054085|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637880594059152587|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=1UMHXnYKQ98NHqKKcOxdlUNx/FcY8LXI5Xwg+p00DTw=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/collision-2022/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|108cf81e718343e654f408da35054085|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637880594059308825|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=pnRbY8XbEdI7/YB3/OaP5hBZflRf6o9uXVoIaQi3bBw=&reserved=0


 

 

"લસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનને વેસ હૉિ અને ઇસાક ઓિોવોિાફ જુલનયિના તમેજ કાઉન્ટડાઉન ટ ૂકોલિઝન ઇવેન્ટના યજમાન બનતા 

સન્માનની િાગણી થાય છે. આપણી ઇકોનોલમક ડેવેિપમેન્ટ ઓરફસ રદલનયાને બતાવવા સજજ છે કે બ્રૅમ્પટન સાહલસકોના 

લવશ્વમાાં એક મુખ્ય ખેિાડી છે અને 2021ના કોલિઝનની સફળતા બાદ મન ેઆ વર્ષિના ઇવેન્ટમાાં શુાં શુાં થશે તે જાણવાની અત્યાંત 

ઉત્સુકતા છે." 

- પૉિ મોરિસન (Paul Morrison), ચીફ એડલમલનસ્િરેટવ ઓરફસિ , લસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી લવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 િોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વયવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદિ છે 

િોકો. અમને ઊજાિ મળે છે અમાિા લવલવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષિણનુાં કને્ર છીએ અને અમે તકલનકી અને પયાિવિણીય નલવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા લનિોગી શહેિના લવકાસ માટે છે જે સુિલક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

લમરડયા સાંપકિ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મલલ્ટકલ્ચિિ લમરડયા 

multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

