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મડૂીરોકાણ બ્રમૅ્પટનના આર્થિક પ્રિકાસન ેમાર્િ કરી આપ ેછે  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – બ્રૅમ્પટનન ે2017માાં બાાંધકામ િિૃપ્રિથી $1.4 પ્રમપ્રલયન કરતા િધાર ેલાભ થયો જેમાાં નિ ાં બાાંધકામ તેમ જ પ્રિસ્તરણ 

એમ બન્ન ેસામેલ છે. પ્રિકાસ િિૃપ્રિઓ અન ેશહેરમાાં ર્પ્રતમાન થઈ રહેલ અન્ય પહેલોના પરરણામ ેબ્રૅમ્પટનમાાં િધ  નોકરીઓ ઊભી થઈ છે 

અન ેમૂડીરોકાણ થય ાં છે.  

આ અઠિારડયે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન બ્રૅમ્પટન ઇકોનોપ્રમક ડેિેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચર રરવ્ય  2017 જારી કરશ.ે આ દસ્તાિેજ જે છાપેલો તેમ જ 

ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ છે તે 2017ની સફળતાઓ અને 2018માાં તથા આર્ળના પ્રિકાસની વ્ય હરચનાને િકાપ્રશત કરે છે. તે સીટીના 

ચાિીરૂપ આર્થિક ક્ષેત્રોમાાં સાાંસ્કૃપ્રતક સીમાપ્રચહ્નો અન ેિિૃપ્રિઓ દશાિિ ેછે જેમાાં નોંધપાત્ર પ્રિકાસ પરરયોજનાઓથી લઈન ેસ્થાપ્રનક 

સાહપ્રસકોના િોફાઇલ્સ જેઓ વ્યાપારના પ્રિશ્િમાાં નામ કરી રહ્યા છે તેન ાં પ્રચત્રણ છે. 

"આ પ્રિતેલા િર્ષ ેમજબૂત ભાર્ીદારીની રચના થઈ હતી, મહત્ત્િની પહેલોએ આકાર લીધો હતો.” એિ ાં મેયર પ્રલન્ડા જેફ્રીએ જણાવ્ય ાં હત ાં. 

"બ્રૅમ્પટનના સાંખ્યાબાંધ વ્યાપારોએ લર્ભર્ છ ટકા જેટલી િપૃ્રધધ કરી હતી – જે આપણા GTAના અનેક પાડોશીઓ કરતા િધ  છે. આપણી 

િસ્તીમાાં િધારો, ય િાન લોકો, જીિન ર્ ણિિા અન ેપ્રિપ્રિધતા બ્રૅમ્પટનન ેવ્યાપારોન ેરોકાણ કરિા માટને ાં અન ેપરરિારોન ેિર્પ્રત કરિા માટેન ાં 

જોરદાર સ્થળ બનાિ ેછે."  

કાઉપ્રન્સલર જેફ બોમૅન ેકહ્ય ાં હત ાં કે "બ્રૅમ્પટન પરરિતિન માટ ેપ્રબલક લ તૈયાર પરરપ્રસ્થપ્રતમાાં છે” જેઓ ઇકોનોપ્રમક ડેિેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચરનાાં અ

ધ્યક્ષ છે. "હાલમાાં ઇકોનોપ્રમક ડેિલેપમેન્ટ માસ્ટર પ્લાન અન ેકલ્ચર માસ્ટર પ્લાન પ્રિક્સાપ્રધન છે તેમજ ન્ય  બ્રૅમ્પટન 2040 પ્રિઝન – તમામ 

મહત્ત્િના િોજેક્્સ જે સાાંસ્કૃપ્રતક ર્પ્રતશીલતાના પ્રિકાસ અન ેઆર્થિક પ્રિકાસન ેિોત્સાપ્રહત કર,ે એિ ાં બ્રૅમ્પટન ઘડિ ાં જે રોકાણ અન ે

ઇનોિેશનન ાં હબ બની રહે."  

આ માસ્ટર પ્લાન્સ વ્ય હાત્મક માર્િનક્શાઓ જેિા છેજે સ્પષ્ટ રદશા ચીંધે અન ેસીટીની અાંદર ભાપ્રિ ભાર્ીદારીઓ અન ેઆર્થિક પ્રિકાસન ેટેકો 

આપતા પર્લાાં, પ્રબઝનેસનાાં સમ દાય, કલા અન ેસાંસ્કૃપ્રતનાઅ સમ દાય અન ેતેની પોસ્ટ-સેકન્ડરી સાંસ્થાઓનો પરરચય કરાિ.ે  

2017માાં બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉપ્રન્સલે નિી STEM (એટલેકે પ્રિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, ઇજનેરી અન ેર્પ્રણત) પર ધ્યાન કેપ્રન્િત કરતા પ્રિશ્િપ્રિદ્યાલય 

અન ેસેંટર ઓફ ઇનોિેશનની સ્થાપના કૅનેડાની બે અગ્રસેર પોસ્ટ-સેકન્ડરી સાંસ્થાઓ, રાયેરસન અન ેશેરરડાન કૉલેજ સાથ ેમળીન ેકરિા માટ ે

$150 પ્રમપ્રલયનની િપ્રતબધધતા દશાિિી હતી.  

એમઝેોનના પ્રધિપ્રતય મ ખ્યાલય માટ ેબ્રૅમ્પટનની પ્રબડ એટલેક ેબોલી જે ટોરોન્ટો ગ્લોબલ સાથેની ભાર્ીદારીમાાં રજૂ કરિામાાં આિી તે 

એમઝેોનની અાંપ્રતમ સૂપ્રચમાાં દેખાઇ હતી.  

http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Documents/Annual-Economic-Reports/Annual-Economic-Review-2017.pdf


 

 

નિા પીલ મેમોરરયલ સેંટરનો તબક્કો 1, તે 2017માાં પનૂિ થયો હતો. એરરનોઆકરકડ્સ સેંટર ફોર રિટમને્ટ એન્ડ ડેિેલપમેન્ટનો િારાંભ આ 

િસાંત ૠત માાં થયો જે સ્થાપ્રનક અન ેિાદેપ્રશક બાળકો અન ેય િાન લોકો માટેન ાં આરોગ્ય કાળજીમાાં થયેલ $60 પ્રમપ્રલયનના રોકાણન ાં 

િપ્રતપ્રનપ્રધત્િ કર ેછે.  

મેયર જેફ્રી જણાિ ેછે કે "આ ઉત્સાહિેરક સમય છે" "બ્રૅમ્પટન સફળ ભપ્રિષ્ય અન ેમજબૂત આર્થિક પ્રિકાસ માટ ેતૈયાર છે."  

 2017 મ ખ્ય મ દ્દાઓની સમીક્ષા  

 િાદેપ્રશક બેરોજર્ારીનો દરમાાં ઘટાડો ચાલ  જ છે, જે રડસેમબ્ર 2016માાં 7.1 ટકા હતો તે ઘટીન ે2017માાં 5.7 ટકા થયો. 

 2017માાં ક લ બાાંધકામ મૂલ્યમાાં બ્રમૅ્પટનનો ક્રમાાંક દેશમાાં 10મો હતો, જેન ેકારણ ે$1.4 પ્રબપ્રલયન કરતા િધ  મૂડીરોકાણ થય ાં.  

 રહેઠાણના બાાંધકામ 2017માાં ક લ $1 પ્રબપ્રલયનની કકાંમતના થયા જે આશરે 3,000 પ્રનિાસોના એકમો થયા ર્ણાય.  

 બ્રૅમ્પટન 63,000 કરતા િધ  વ્યાપારોન ાં યજમાન છે જેમાાં 280 એિા છે જે 100 કરતા િધ  લોકોને રોજર્ાર પૂરો પાડ ેછે  

 2017માાં નિા કમર્શિઅલ બાાંધકામોએ કમર્શિઅલ ઇન્િેન્ટરીમાાં 4,10,000 ચોરસ ફુટ ફ્લોર સ્પેસ ઉમેરી. 28 રરટેઇલ 

ડેિેલપમેન્્સએ બાાંધકામ શરૂ કય ું.  

 બ્રૅમ્પટન આાંત્રિ ન્યોર સેંટર ધિારા યોજીત સેપ્રમનારો અન ેિસાંર્ોમાાં 4,500 જેટલા સાહપ્રસકોએ ભાર્ લીધો હતો. 

 બ્રૅમ્પટન આાંત્રિ ન્યોર સેંટર ધિારા બ્રૅમ્પટનના સાહપ્રસકોન ેિાાંતીય નીપ્રધયન તરીક ે$1,55,000 ની માતબર રકમ આપિામાાં 

આિી હતી.  

 બ્રૅમ્પટનમાાં થયેલ 505 પફોર્મુંર્ આટિ ઈિેન્્સમાાં 2,75,653 લોકો હાજર રહ્યા હતાાં.  

 13 ફેપ્રસ્ટિલ્સ અન ેખાસ ઈિેન્્સમાાં 5,95,516 લોકો સહભાર્ી થયા હતા.  
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બ્રમૅ્પટન પ્રિશાળ આયોજનો પ્રિર્ષ ેપ્રિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ાં ભપ્રિષ્ય માટે તૈયાર સાંર્ઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની િૃપ્રધધ, ય િાની અને િૈપ્રિધ્ય આપણન ેઅલર્ 

ઓળખ િદાન કરે છે. અમે કૅનેડાના ઇનોિેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે પ્રસ્થત છીએ જયાાં રોકાણોન ેિોત્સાપ્રહત કરીએ છીએ અને િૈપ્રશ્િક સ્તરે અમારી સફળતામાાં િૃપ્રધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ર્પ્રતશીલ શહેરી કેન્િો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અને અહીં કામ કરતા લોકોમાાં ર્ૌરિની લાર્ણીનો સાંચાર કરે છે. અમે બૅ્રમ્પ્ટનને આર્ળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેથી ત ેએક જોડાણ 

ધરાિત ાં શહેર બન ેજે િિતિનાત્મક, વ્યાપક અને સાહપ્રસક હોય. અમન ેTwitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

  

પ્રમરડયા સાંપકિ (MEDIA CONTACT): 

નેટલી સ્ટૉપ્રગ્ડલ (Natalie Stogdill) 

પ્રમરડયા સાંકલનકતાિ (Media Coordinator) 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન (City of Brampton) 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

