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બ્રમૅ્પટનના આર્થિક ભવિષ્ય માટનેો નિ ું સવૂિત વિગતિાર સમયપત્રક (roadmap) 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉવન્સલે નિો આર્થિકવિકાસ માસ્ટર પ્લાનને મુંજૂર કયો છે, જેમાું બ્રૅમ્પટનમાું રોજગાર અને 

રોકાણ આકર્િિા માટેના લક્ષ્યો અને ય વતતઓન ું વનરૂપણ કરિામાું આવય ું છે. 

સીટીન ું ધ્યેય તે છે ક ેબ્રૅમ્પટનને ઇનોિેશન, પ્રવતભા, રોજગાર અન ેરોકાણના ક્ષેત્ર ેવનવચિત લક્ષ્યાુંકો સાથે િૈવચિક આગેિાન તરીક ેસ્થાપિાન ું છે 

– જેમાું સમાિેશ થાય છે આગામી 20 િર્િમાું બ્રૅમ્પટનમાું 140,000 નિી નોકરીઓ ઊભી કરિી. તેમાું ઇનોિેશન, પ્રવતભા, સ્પર્ાિત્મકતા અને 

રોકાણના મહત્ત્િપૂણિ ક્ષતે્રોમાું શ ું પગલાું લેિામાું આિશ ેતને ું વિિરણ છે. સૂિિિામાું આિેલા કેટલાક પગલાું તો લેિામાું આિી પણ િ તયા છે 

અન ેબાકીના પગલાું વિશ ેઅુંદાજપત્રની િિાિમાું સુંસાર્નો અથિા રોકાણના પ નઃવિતરણ અુંગનેા વનણિયો લેિાશે. આ પ્લાન રાયેરસન 

ય વનિર્સિટી અને શેરરડાન કૉલેજ સાથેની ભાગીદારીમાુંથી નિ ું ડાઉનટાઉન કમૅ્પસ અન ેસેંટર ફોર ઇનોિેશન માુંથી ઉદ્ભિતી તકોનો 

પણ ઉપયોગ કરશ.ે 

ઇકોનોવમક ડિેેલપમેન્ટ માસ્ટર પ્લાન રોજગાર અને રોકાણના સજિન પર ધ્યાન કેવન્િત કરિા માટે ગ્રેટર ટોરોન્ટો એરપોટિ ઓથોરરટી સાથ ે

આર્થિક કડીઓ બનાિિા સવહત ખાનગી અને જાહેર ક્ષતે્રો સાથેની ભાગીદારી અને સહયોગની જરૂરરયાત અુંગને ું વિિરણ કર ેછે.  

પ્લાનની મુંજૂરીની સાથોસાથ, સીટી કાઉવન્સલ ેતેમના કમિિારીગણન ેડાઉનટાઉનની ઉપલબ્ર્ હોય તિેી ખાલી જગ્યાઓને વબઝનેસ 

ઇન્તય બેટર અન ેસહકારથી કાયિ કરિાની જગ્યામાું રૂપાુંતરરત કરિા અવર્કૃત કયાિ છે જેમાું રાયેરસન ય વનિર્સિટી પોતાના ઇનોિેશન અન ે

ઇન્તય બેશન એટલે ક ેવયાપારરક ઉષ્માયન અુંગનેા વિસ્તૃત અન ભિમાુંથી શીખેલી હકીકતો અન ેશે્રષ્ઠ પ્રણાવલઓ શીખિશ.ે   

બ્રૅમ્પટનની ઇકોનોવમક ડિેેલપમને્ટ એન્ડ કલ્િર ઓરફસે આ પ્લાનના વિકાસાથે 2017માું પ્રરિયા શરૂ કરી જેમાું ઐવતહાવસક આર્થિક સૂિકો 

અન ેબ્રૅમ્પટનની પ્રિતિમાન આર્થિક પરરવસ્થવતન ું વિચલેર્ણ સામેલ છે. કન્સલટન્ટ E&Y ની મદદથી સીટીએ શીખેલી હકીકતો અન ેશે્રષ્ઠ 

પ્રણાવલઓ સમજિા માટ ેછ સરખામણીકારક શહેરો પર નજર કરી જે બ્રૅમ્પટન સમાન અન ભિોમાુંથી પસાર થયેલ શહેરો હતાું. બ્રૅમ્પટન 

વયાપારના પ્રવતવનવર્ઓ, એનજીઓ, સીટીના કાઉવન્સલરોની બનલે વસ્ટઅરરુંગ સવમવત અને કમિિારીગણે કાયિને માગિદશિન પરૂું પાડય ું અન ે

અુંવતમ પ્લાન અન ેભલામણોને ટેકો આપ્યો. 

આગામી પગલા તરીક,ે ઇકોનોવમક ડેિેલપમને્ટ કમિિારીગણ રોજગાર વનમાિણ, રોકાણ, ઇનોિેશન અન ેસાહવસકતા માટનેા કામગીરીના 

મેરિતસનો વિકાસ કરશે. મહત્ત્િના ભાગીદારો અન ેજૂથો માટનેી ભૂવમકાઓ સૂવિત કરિા કાયિ કરાશે અને જેમ જેમ ઍતશન પ્લાનનો અમલ 

થશે અને પરરણામો મપાશે એટલે કમિિારીગણ સ વનવચિત કરશ ેક ેમહત્ત્િના પ્રેક્ષકો સાથ ેયોગ્ય સુંિાદ સ્થાપિામાું આિે.   

http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Pages/Business-Headline-Article.aspx/177/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/484


 

 

તિોટ: 

"બ્રૅમ્પટનન ું ધ્યેય અન્ય કૅનેરડયન અન ેિૈવચિક શહેરોના નોંર્પાત્ર સ્પર્િક બનિાનો છે. આ અહિેાલ વક્ષવતજ પર જણાઇ આિતા મહત્ત્િપણૂિ 

આર્થિક તોફાનો વિશ ેિાત કર ેછે - પરુંત  સારા સમાિાર એ છે ક ેઆપણી સ્પર્ાિત્મકતા અને ભવિષ્યના આયોજન િર્ારિા માટે આપણે 

અગાઉથી જ કેટલાક વહમ્મતભયાિ પગલાું લઈ િ તયા છીએ. છેિટ,ે આ અહિેાલ આપણન ેસઝૂથી જોખમો લેિા, રોકાણની પ્રિૃવિઓ િર્ારિા 

અન ેસીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનમાું િર્ર્િત ઇનોિેશન અન ેસ્પર્ાિત્મકતા હાુંસલ કરિા માટ ેવયાપારરક સમ દાયો અને શૈક્ષવણક સુંસ્થાઓ સાથનેી 

ભાગીદારીઓ સ્િીકારિા પ્રોત્સાવહત કર ેછે." 

-        બ્રૅમ્પટન મેયર વલન્ડા જેફ્રી 

"જેમ જેમ ઇકોનોવમક ડિેેલપમેન્ટ માસ્ટર પ્લાન પ્રરિયા પ્રકટ થઈ, અમ ેબ્રૅમ્પટનનાું તમેજ બહારના ઘણાું વહસ્સાર્ારકો પાસેથી અવગ્રમતાઓ 

અન ેકલ્પનાઓ વિશ ેઅમ ેસાુંભળ્યા છે. પ્લાન વહમ્મતભયો છે અન ેસફળતા માટ ેિાલ  રહેતા વનિેશ અન ેભાગીદારીઓની આિશ્યકતા છે 

જેમાું સીટીના ધ્યેયો સાથ ેસ્પષ્ટ અને િારુંિાર માપનો થતા રહેશ.ે" 

-        કાઉવન્સલર જેફ બોમૅન, ઇકોનોવમક ડિેેલપમેન્ટ િેર 

"અમારા લક્ષ્યો હાુંસલ કરિા માટ ેભાગીદારી અને સહયોગ હિ ેતયારયે ન હતાું એટલા િર્  મહત્િપૂણિ છે. આ પ્લાન આપણા વયાપારરક 

સમ દાય સાથે, ટોરોન્ટો ગ્લોબલ જેિા સુંગઠનો સાથ,ે રાયેરસન અને શેરરડન જેિા શકૈ્ષવણક ભાગીદારો સાથનેા મજબૂત કામકાજના સુંબુંર્ો 

વિકસાિિાની અને GTAA સાથ ેઆર્થિક જોડાણો ઊભા કરિાની જરૂરરયાતન ેવપછાણ ેછે. 

-        બૉબ ડાર્લિંગ, ડાયરેતટર, બ્રમૅ્પટન ઇકોનોવમક ડિેેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્િર 

 ઇકોનોવમક ડિેલેપમને્ટ માસ્ટર પ્લાનની હકીકતો: 

 છ સરખામણીકારક શહરેો: સર,ે બીસી, ઑવસ્ટન, ટતેસાસ, સનૅ હોસ,ે કૅવલફોર્નિયા, શાલિટ, નોથિ કેરોવલના, કોલમ્બસ, ઓહાયો 

અન ેઓસ્લો, નોિ ે

 વસ્ટઅરરુંગ સવમવતના સદસ્યો: વતલફ બેન્સન, VSETA એવન્જવનયરરુંગ અન ેબ્રૅમ્પટન માસ્ટરમાઇન્ડ; જો િમ્પ, દ િમ્પ ગ્રૂપ, 

ઇન્ક (The Crump Group, Inc.); નૅટલી ફ્રાવન્સસ, માકેરટુંગ સ્િેટેવજસ્ટ; કુંિર ર્ુંજાલ, જસ્ટ ઇન્સ્ુમેંટ્સ ઇન્ક (Just 

Instruments Inc.); ઇિાન મરૂ, પ્ર સ, ડૅશ એન્દ િાઉિ, એલએલપી (Prouse, Dash & Crouch, LLP); રૉડ રાઇસ, 

રાઇસ ડિેેલપમને્ટ કોપિ (Rice Development Corp.); વહથર સ્િાટી, ડેલૉઇટ પ્રાઇિટે, અને પ્રમ ખ, બ્રમૅ્પટન બોડિ ઓફ 

િેડ (Brampton Board of Trade); શાવલની દા ક ન્હા, એવગ્ઝતય રટિ ડાયરેતટર, પીલ હાલ્ટન િકિફોસિ ડેિેલપમને્ટ ગ્રપૂ 

(Peel Halton Workforce Development Group); કાઉવન્સલર જેફ બોમનૅ; કાઉવન્સલર ડ ગ વવહલાન્સ 

 ધ્યાન કેવન્િત કરિાના મહત્ત્િના ક્ષતે્રો : પ્રવતભા અને કમિિારીગણ; રોકાણ; ઇનોિેશન અન ેટેકનોલોજી; રોજગારની જગ્યાઓ; 

અન ેસ્પર્ાિત્મકતા 



 

 

 માસ્ટર પ્લાનનો બ્રૅમ્પટનન ું 2040 વિઝન સાથે મજબૂત જોડાણ છે, અને તે એિી પ્રિૃવિનો અમલ કરે છે જે વિઝનને બનાિે 

છે અન ેએને કારણ ેબ્રૅમ્પટન અલગ તરી આિે છે જયાું ઇનોિેશન, ડાઉનટાઉન વિકાસ, બ્રેમ લી અને નિા "અપટાઉન” 

આસપાસની કલ્પનાઓ પર ભાર મ કિામાું આિ ેછે.  

 પહેલેથી િાલી રહેલી કામગીરીઓમાું રાયેરસન સાથનેી ભાગીદારીમાું ઇનતય બેટર / કો-િર્કિંગ સ્પેસ, એક રોકાણ આકર્િણ 

વયૂહરિનાના વિકાસ, અદ્યતન ઉત્પાદન સ પરતલસ્ટરથી સુંબુંવર્ત પ્રવતભા અન ેક્ષમતા વિકાસ, બ્રૅમ્પટન વયાપારરક લોકો અને 

સાહવસકો માટનેા ઑનલાઇન નેટિર્કિંગ પ્લૅટફોમિના પ્રારુંભ અન ેઆર્થિક જોડાણો ઊભા કરિા, અન ેGTAA ને વનિદેન 

કરિાનો સમાિેશ થાય છે 
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બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિર્ ેવિિાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ર્રાિત ું ભવિષ્ય માટે તયૈાર સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમ દાયની િૃવદ્ર્, ય િાની અન ેિૈવિધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોિશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વસ્થત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવહત કરીએ છીએ અન ેિૈવચિક સ્તરે અમારી સફળતામાું િૃવદ્ર્ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શહેરી કેન્િો જે તકોનો તણખો િાુંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંિાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનન ેઆગળ ર્પાિી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોડાણ 

ર્રાિત ું શહેર બન ેજે પ્રિતિનાત્મક, વયાપક અન ેસાહવસક હોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં િર્  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

http://brampton.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=f314dcc0c508435b8c2a25b509e25794

