
 

 
 

 

 

બ્રેમ્પટન એન્ટરપ્રિન્યરુ સને્ટર એપ્રિલ 12 ન ાં રોજ ગ્ર હકો મ ટ ેફરીથી ખલુશ ે

  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (એપ્રિલ 8, 2022) – આરોગ્ય અન ેસુરક્ષ  પર સતત ધ્ય ન આપીને, બ્રેમ્પટન એન્ટરપ્રિન્યુર સેન્ટર (BEC) અને કો-

વર્કિંગ સ્પેસ માંગળવ ર, એપ્રિલ 12, 2022 થી દર માંગળવ ર ેઅન ેદર ગુરુવ રે સવ રે 9 થી બપોરે 4 વ ગ્ય  સુધી રૂબરૂમ ાં સેવ ઓ મ ટ ેફરીથી 

ખુલશ.ે   

કો-વર્કિંગ સ્પેસનો ઉપયોગ કરવ  અરજીઓ BEC ને રજૂ કરવી રહી અને તઓે દ્વ ર  માંજૂર થવી રહી. અરજીઓ વેબસ ઇટ 

Brampton.ca/incubator પર રજૂ કરી શક ય છે. માંજૂર થયેલ  આવેદનકત ાઓ મ ટ ેકો-વર્કિંગ સવ રે 9 વ ગ્ય થી બપોરે 4 વ ગ્ય  સધુી 

ઉપલબ્ધ રહેશે. 

જુલ ઈ 4, 2022 થી શરૂ થત  અઠવ રિયે રદવસો પ્રનધ ારરત કરવ ને અધીન, કો-વર્કિંગ સ્પેસ અઠવ રિય ેત્રણ રદવસ ખલુ્લી રહેશે. 

BEC ન ાં ધાંધ કીય સલ હક રો સ થેની સલ હ-મસલતો આ સમય ેવર્ચયુાઅલ રહેશે અને બકુકાંગ અગ ઉથી કર વવુાં રહુ્ાં. લોકસા ઉપલબ્ધ નથી. 

સીટી સગવિોમ ાં િવેશવ  હવે ફેસ મ સ્્સ પહેરવ  જરૂરી ન હોવ  છત ાં, કો-વર્કિંગ સ્પેસન  વપર શકત ાઓને ત ેપહેરવ નુાં ચ લુ ર ખવ નુાં પસાંદ 

કરત  લોકોનો આદર કરવ નુાં કહવે મ ાં આવે છે. વ્યપ્ર્તઓ વર્ચચ ેશ રીરરક અાંતર જાળવવુાં, ક્ષમત  સીમ ઓ અને િી-સ્રીનનાંગની હવે જરૂર નથી, 

પણ વ્યપ્ર્તઓએ ઘરે રહવેુાં જોઇએ જો તેઓન ેઅસ્વસ્થત  લ ગે. 

કો-વર્કિંગ સ્પેસની પહોંચ ધર વતી કોઇપણ વ્યપ્ર્તએ પોત ન  વકાસ્પેસનો ઉપયોગ કરત  પહેલ ાં અને પછી, તેમજ જગ્ય  (ફોન બથુ્સ /મીકટાંગ 

રૂમ્સ)મ ાંની કોઇપણ અસ્્ય મતોનો ઉપયોગ કરત  પહેલ ાં અને પછી ત ેજગ્ય ને સેપ્રનટ ઇઝ કરવી જરૂરી બનશ.ે  સેપ્રનટ ઇઝેશન વ ઇપ્સ 

ઉપયોગ મ ટે ઉપલબ્ધ કર વવ મ ાં આવશ.ે 

બ્રેમ્પટન એન્ટરપ્રિન્યુર સને્ટર પર વધુ મ પ્રહતી મ ટે વેબસ ઇટ Brampton.ca/bec જુઓ. 
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મીરિય  સાંપકા (MEDIA CONTACT) 

સીટી ઑફ બે્રમ્પટન મલ્ટીકલ્ચરલ મીરિય  

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/incubator
https://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/resources/Pages/Business-Consultation.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/Pages/Welcome.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

