
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

 

કોલિઝન કોન્ફિન્સ ખાત ેલસટી બ્રમૅ્પટનન ે

35,000 કિતા વધ ુઆતંિિાષ્ટ્રીય પ્રેક્ષકગણ સામ ેપ્રદર્શિત કિશ ે

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (30 જૂન 2022) – ગત સપ્તાહમાં લસટી ઓફ બ્રૅમ્પટને બ્રૅમ્પટન સહેિને બે વર્િમાં થયેિ સૌથી લવશાળ ઇન-પસિન ટેક 

મેળાવડામાં પ્રદર્શિત કયુું હતુ ંજે ટોિોન્ટોમાં હાથ ધિાયેિ કોલિઝન કોન્ફિન્સમા ં130 કિતા વધ ુદેશોના 35,000 કિતા વધુ ઉદ્યોગ સાહલસકો, 

સ્ટાટિ-અપ્સથી ખચોખચ ભિેિી કોન્ફિન્સમાં પ્રદર્શિત કયુું હતું. 

ત્રણ રદવસમાં બ્રૅમ્પટનનો બૂથ હજાિો મુિાકાતીઓ આકર્ી શક્યો હતો જેમાં સિકાિના મંત્રીઓ અને િમતગમત તેમજ લમરડયાના જાણીતા 

િોકોનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં બ્રૅમ્પટન આતં્રપુ્રન્યોિ સેન્ટિ, બીહાઇવ બ્રૅમ્પટન (BHive Brampton), અલટટટ્યુડ એક્સેિિેટિ, દ ફાઉન્ડસિ 

ઇલન્સ્ટટ્યુટ, અટગોમા યલુનવર્સિટી, શેરિડાન કૉિેજ, િોજસિ સાયબિલસક્યોિ કેટલેિસ્ટ, બ્રૅમ્પટન વને્ચિ ઝોન અન ેલવશેર્ અલતલથ બ્રૅમ્પટન 

બૅટમેન સલહત ઇનોવેશન રડલસ્િક્ટ અને તનેા સહયોગીઓનો પરિચય કિાવવામાં આવ્યો. 

સ્ટાટિ-અપ્સ, ઉદ્યમીઓ અને સમુદાય માટે મજબતૂ ઇકો લસસ્ટમ બનાવવા પિ ધ્યાન કલેન્િત  થાય ત ેમાટ ેબ્રૅમ્પટન ઇકોનોલમક રડવિપમેન્ટ એ 

ઉચ્ચ ગુણવત્તાના લિડ્સ ઊભા કિવા, હાિના કોપોિેટ સબંંધોને મજબૂત કિવા અને લસટીની બ્રાન્ડને ઇનોવેશન, ટેકનોિોજી અને ઉદ્યમના 

કે્ષત્રોમાં જાણીતી કિવા માટે કાયિ કયુું.  બ્રૅમ્પટનની ટીમે સેકડો કનેેરડયન અને આંતિિાષ્ટ્રીય સ્ટાટિ-અપ્સ, વેંચિ કેલપટિ ફડંો, એન્જટસ અને 

િોકાણકાિો સાથે પરિચય વધાયો અને તેમને બ્રૅમ્પટન ઇનોવેશન રડલસ્િક્ટની મુિાકાત િેવા લનમંત્રણ આપ્યું – જેમાંથી અનેક િોકોએ ઉપિબ્ધ 

છે ત ેવટડિ ક્િાસ પ્રોગ્રામમંગમાં જોડાવા િસ દાખવ્યો હતો. 

લવલવધતા, સમાનતા અને સમાવેશીતા પ્રત્યનેી તેની પ્રલતબદ્ધતાના ભાગ રૂપે બ્રૅમ્પટન ઇકોનોલમક રડવિપમેન્ટ એ કોલિઝન કોન્ફિન્સના 

આયોજકો સાતહે કાયિ કયુું જેમણે 362 અશ્વતે ઉદ્યમીઓ અને બ્રૅમ્પટનના યુવાનોના પ્રલતલનલધમંડળ માટ ેલનશટુક રટરકટોની વ્યવસ્થા કિી હતી 

જેથી તેઓ કોલિઝન કોન્ફિન્સમાં હાજિી આપી સહભાગી થઈ શક ેઅને તનેો િાભ િઈ શક.ે લસટીએ લબટડ બ્િૅક કૅનેડાના નટેવર્કુંગ પ્રયાસોન ે

પણ સમથિન આપ્યું અને સશલક્તકિણના આશયથી કોલિઝન કોન્ફિન્સમાં હાજિ િહેિા યુવા અશ્વેત ઉદ્યમીઓ અને વ્યવસાલયકો માટેના 

સત્કાિ સમાિંભમા ંમદદરૂપ થયા. 

લસટી એક માત્ર નગિપાલિકા બની જેમણે કોલિઝન પ્રોગ્રામમા ંક્યુિટે કિેિ આરિકા રદનમાં ભાગ િીધો – જે પ્રસંગનું આયોજન BKR 

કેલપટિ, ટેકસ્ટાસિ, અન ેડ્રીમ લિગસી ફાઉન્ડેશને કયુું જેમણે કોલિઝનમાં ઉચ્ચ કોટીના આરિકન સ્ટાટિ અપ્સનો પરિચય કિાવ્યો. 



 

 

બ્રૅમ્પટન ઇનોવેશન રડલસ્િક્ટના 15 કિતા વધુ સ્ટાટિ-અપ્સને પોતાની લવભાવનાઓ પ્રસ્તતુ કિવાનો અવસિ પ્રાપ્ત થયો અન ેતનેે કોન્ફિન્સમાં 

પોતાના બૂથમાં પ્રદર્શિત થઈ શક્યું. બ્રૅમ્પટન બૂથે બ્રૅમ્પટન ટેિન્ટ રડવિપમેન્ટ પાઇપિાઇન એલઝઝલબટનું પણ આયોજન કયુું જેમાં જોવા મળયું 

શેરિડાન કૉિેજના સેંટિ ફોિ એડવાન્સ્ડ મેન્યુફેક્ચિીંગ એન્ડ રડઝાઇન ટેકનોિોજીઝના નેજા હેઠળ િોબોરટક્સનું લનદશિન થયું અને સાથે જ 

અટગોમા યલુનવર્સિટીના નવા ઇસ્પોટ્સિ પ્રોગ્રામ પિ પ્રકાશ ફેંકવામાં આવ્યો. 

કોલિઝન લવર્યક  

કોલિઝન ઉત્તિ અમેરિકામાં સૌથી ઝડપી લવકાસ પામતી ટેક કોન્ફિન્સ છે જયાં, ટોચના વક્તાઓ", ટેકની અગ્રેસિ કંપનીઓ અન ેટોચના 

લમરડયા એક જ સ્થળે ભેગા થશ.ે લસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની આર્થિક લવકાસની કચિેીની ટીમે આ વલૈશ્વક ઇવેન્ટમાં ચોથી વખત ભાગ 

િીધો જેમાં તેમની સાથે હતા બ્રૅમ્પટન ઇનોવેશન રડલસ્િક્ટ સહયોગીઓ અને લવશેર્ અલતલથ બ્રૅમ્પટન બૅટમેન 

બ્રમૅ્પટન ઇનોવશેન રડલસ્િક્ટ લવર્યક  

 લસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ઇનોવેશન અને ઉદ્યોગસાહલસક ઇકોલસસ્ટમ બનાવીને તમેના ડાઉનટાઉનની આર્થિક સંભાવનાન ેપુનર્જીલવત 

કિીને તેને ફિી ખુટિી કિવાનું ચાિુ િાખે છે: બ્રૅમ્પટન ઇનોવેશન રડલસ્િક્ટ  

 ઇનોવેશન રડલસ્િક્ટનું ધ્યાન સ્ટાટિ અપ લવકાસ, લનવેશને આકર્િવા પિ અને પ્રલતભાઓન ેખીિવવા પિ કલેન્િત છે અને ત ેસાહલસકો અને નવા 

વ્યવસાયોને સ્થાલનક સમથિન પ્રદાન કિ ેછે. તે ઇનોવેશન અન ેટેકનોિોજીની કંપનીઓન ેનવી ટેકનોિોજીના સજિનમા ંઆગળના ચિણ પિ િઈ 

જવા માટ ેસસંાધનો પૂિા પાડે છે. 2019થી કિાિ બનવાના શરૂ થયા ત ેઅત્યાિ સુધીમા ંલસટીએ તનેા ઇનોવેશન રડલસ્િક્ટમા ં$20.5 લમલિયન 

જેટિી માતબિ િકમ િોકવાની પ્રલતબદ્ધતા દશાિવી છે અને ત ેઉપિાંત ઇનોવેશન ભાગીદાિો પાસેથી આશિે $55.2 લમલિયન જેટિંુ િોકાણ 

થઈ િહંુ્ છે. 

લસટીના ઇનોવેશન રડલસ્િક્ટ લવશ ેવધ ુજાણકાિી મેળવવા માટ,ે અહીં મુિાકાત િો www.bramptoninnovationdistrict.com અથવા 

લસટીનો ઇનોવેશન રડલસ્િક્ટ લવરડયો જુઓ. 

સવુાક્યો 

 કોલિઝન લવશ્વની ટોચની તકનીકી કોન્ફિન્સો પૈકી એક છે, જે િોકોને, મહાન લવભાવનાઓ અને લવશ્વની અગ્રણી કંપનીઓને એકસાથે િાવે 

છે. બ્રૅમ્પટન કેમ િોકાણ કિવા માટનેું ઉત્તમ સ્થળ છે તેના પિ ભાિ મુકવા માટે ગયા અઠવારડય ેમને આપણી ઇકોનોલમક રડવિપમેન્ટની ટીમ 

સાથે જોડાવાનું ગૌિવ મળયું. આપણં શહેિ એક િોમાચંક પરિવતિનની મધ્યમાં છે અને આપણા ભાગીદાિોની સાથે મળીને આપણા ઇનોવશેન 

રડલસ્િક્ટને આપણે એક મુખ્ય શૈક્ષલણક અને ઇનોવેશનનું કેન્િ બનાવી િહ્ા છીએ. 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

“બ્રૅમ્પટન ઉદ્યોગસાહલસકો માટે અલવશ્વસનીય સસંાધનો સાથેના અવસિોનું શહેિ છે જયા ંસ્ટાટિ-અપ્સ લવકસી શક,ે અને અમાિા સહયોગીઓ 

સાથે, અમે અમાિા િહેવાસીઓ અને વ્યવસાયોને િાભ આપવા માટે ઇનોવેશન ઇકોલસસ્ટમ બનાવી િહ્ા છીએ. ગયા અઠવારડયે કોલિઝનમાં 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://collisionconf.com/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|ec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637922178971944447|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=K0Lf2RLNgQyZIkdipS+9oqm/jzO3ktPMfQeqbbV7WYk=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptoninnovationdistrict.com/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|ec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637922178971944447|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=o0nWpIIQ9ckvr4LuTr35H8Ti20doSLYVNRBquAB/z9o=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptoninnovationdistrict.com/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|ec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637922178971944447|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=o0nWpIIQ9ckvr4LuTr35H8Ti20doSLYVNRBquAB/z9o=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|ec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637922178972100671|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=XNEuuMNlglCnAOCdSKvHiwBPL9tdAB/EcmD81TZy3Eo=&reserved=0


 

 

બ્રૅમ્પટનને 35,000 ના વૈલશ્વક પે્રક્ષકો સામે પ્રસ્તતુ કિવા બદ્દિ ઇકોનોલમક રડવિપમેન્ટ ટીમનો આભાિ. બ્રૅમ્પટન વ્યાપાિ અંગે ગભંીિ છે 

અને અમે અમાિા સમુદાયોમાં અગ્રેસિ હોય એવી વૈલશ્વક કંપનીઓને આકર્િતા િહવેા ઉત્સુક છીએ." 

- માર્ટિન મેરડિોસ (Martin Medeiros), િીજનિ કાઉલન્સિિ, વૉડિ 3 & 4; પ્રમુખ, ઇકોનોલમક ડેવેિપમેન્ટ એન્ડ કટચિ: સીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પ્ટન. 

"બ્રૅમ્પટન આર્થિક લવકાસની કચેિી આપણા સમસ્ત સમાજન ેિાભ મળે ત ેઆશયથી આપણા શહેિન ેએક લશક્ષણ અન ેઇનોવેશનનું કેન્િ 

બનાવીને માગિ ચીંધી િહ્ા છે. બ્રૅમ્પટનની તાકાતનો પરિચય ગયા અઠવારડય ેવૈલશ્વક પે્રક્ષકો સામે કોલિઝન કોન્ફિન્સમા ંકિાવા બદિ આપણી 

ટીમને ધન્યવાદ. અમે બ્રૅમ્પટનને િોકાણ કિવાનુ ંઅને ઇનોવેશન કોરિડોિમાં બ્રૅમ્પટનની અનન્ય લસ્થલતન ેમજબૂત કિવાનું ઉત્તમ સ્થળ બનાવવા 

અમે સમર્પિત છીએ. 

-  ક્િેિ બાનેટ, ડાયિકે્ટિ, બ્રૅમ્પટન ઇકોનોલમક ડેવેિપમેન્ટ, લસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી લવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 િોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદિ છે 

િોકો. અમને ઊજાિ મળે છે અમાિા લવલવધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્િણનંુ કને્િ છીએ અને અમે તકલનકી અને પયાિવિણીય નલવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનંુ 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 સપંકિ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મલટટકટચિિ લમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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