
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

બ્રમૅ્પટનન ેઆગંણ ેવવશ્વન ેલાવવાની વ્યહુિચનાનો સીટી દ્વાિા શભુાિભં 
 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (29 મ ે2019) – આજે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટનનાાં ઇકોનોમમક ડેવેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિનાાં કાયાાલયે મવશ્વ ફિતે આર્થાક 

કડીઓન ેવધ ુમજબૂત બનાવીન ેબ્રૅમ્પપટનમાાં િોજગાિ અન ેમવકાસ ઉત્તિોત્તિ વધાિવાની યોજનાનુાં અનાવિણ કયુું. લક્ષ્ય એ છે કે દુમનયા સામ ે

મનદિ્વશત કિી શકાય કે બ્રમૅ્પટન તકોનું શહિે છે. 

 

બ્રૅમ્પટનની ફોિને ડાયિેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ (FDI)ની વ્યૂહિચના મવમવધ પ્રકાિના મુખ્ય આર્થાક ક્ષેત્રોમાાં શહેિની હાલની તાકાતોનો લાભ લઈન ે

િોકાણ આકર્ષાત કિતી અસ્કયામતોના અલગ અલગ પ્રકાિો ઊભા કિવા પિ ધ્યાન કેમન્િત કિ ેછે – જે છે એડવાન્સ્ડ મેન્યુફેકચરિગં, હેલ્થ એન્ડ 

લાઇફ સાયમન્સસ અન ેઇનોવેશન તથા ટેકનોલોજી 

 

સીટીની FDI યોજના સાંખ્યાબાંધ ભૌગોમલક ક્ષેત્રોમાાં વૈમવધ્યસભિ છે જેમક ેયુએસ અન ેપમશ્ચમી યુિોપ જેવા આર્થાક િીતે સમાન બજાિોથી 

લઈને ચીનમાાં િહેલ લાાંબા ગાળાની સાંભાવનાઓ. 

 

બ્રૅમ્પટન પાસે વવશ્વન ેજણાવવા જેવી આ કર્ષકક કાા છે. મુખ્ય પરિવહન નટેવર્કસાથી નજીક હોય એવા પોતાના મોકાના સ્થળો ઉપિાાંત સીટી 

નવો વ્યાપાિ આકર્ષાત કિવા સાંપમત્તઓન ેમવકસાવી િહ્ુાં છે. નવતિ સહકાયક કિવાનુ ંસ્ાળ છે, સાયબિવસક્યોિ કટેાવલસ્ટ છે અને િાયેિસન 

યુવનવર્સકટી, અલ્ગોમા યુમનવર્સાટી અને શેરિડાન કૉલેજ સાથેની પોસ્ટ-સેકન્ડિી તકો છે. 

 

મે 28ના િોજ, ઇકોનોમમક ડેવેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ ઓરફસ બ્રૅમ્પટન બોડક ઓફ ટ્રેડ માટ ેએક વબઝનસે બ્રેકફાસ્ટના ંયજમાન બન્યા જેાી 

FDIના અમભગમ અન ેનવા એમ્પબેસેડિ પ્રોગ્રામની ચચાા થઈ શક.ે સાંખ્યાબાંધ સ્થામનક વેપાિી લોકો આ પ્રોગ્રામમાાં સહભાગી થઈ િહ્ા છે જે 

સીટીની FDI વ્યુહિચના સાથ ેમળે ખાય છે અન ેસ્થામનક વ્યાપાિોનુાં સશવક્તકિણ કિ ેછે ક ેબ્રૅમ્પટન તેના વૈવશ્વક ભાગીદાિો સામે પોતાના 

મૂલ્યનો પ્રસ્તાવ િજૂ કિી શકે. 

 

આ વર્ષકના પૂવાકર્કમા ંબ્રૅમ્પટન સીટી કાઉવન્સલે FDI વ્યુહિચના ને કાયા યોજનાનો અમલ કિવા માટ ે$1.875 મમમલયનનુાં ઓપિેટટાંગ કેમપટલ 

બજેટન ેબહાલી આપી. આગામી પગલાાં તિીકે ઇકોનોવમક ડવેેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ ઓરફસ આજના FDI વાતાવિણમાાં સીટીના મૂલ્યન ે

પરિભામષત કિવામાાં મદદરૂપ થવા એક માકેટટાંગ ઝૂાંબેશ અન ેસ્ત્રોત સહાય મવકસાવશ ેતેમજ તે વ્યુહિચનાન ેઅમલ કિવાની યોજના બનાવશે. 

 

અવતિણો 

 

"બ્રૅમ્પપટન ખાતે આ વ્યુહિચનાનો આિાંભ કિતા હુાં બહુ િોમાાંમચત છુાં. શહેિના ભમવષ્ય માટનેુાં આ િોકાણ છે. અમાિ ેટોચનાાં ઉદ્યોગોન ેજણાવવુાં 

છે કે જ્યાિે તેઓ મવકાસ સાધવા, મવસ્તિણ કિવા અન ેમનવેશ કિવા બ્રૅમ્પપટન પિ પસાંદગી ઉતાિે ત્યાિ ેતેઓન ેઅત્યાંત કુશળ પ્રમતભાઓ, 

સ્પધાાત્મક ફાયદા અન ેવૈવશ્વક માકટેપ્લેસની સગુમતા મળી શકશે."  

- મેયિ પેરટ્રક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 

http://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/whatsNew/Pages/Incubator.aspx
https://www.ryerson.ca/cybersecure-catalyst/


 

 

 

"બ્રૅમ્પપટન પોતાનુાં મસ્થમત મનધાાિણ એવી િીતે કિશ ેજેથી તેની પ્રોફાઇલ વૈમશ્વક માકટે્લેસમાાં બળવાન અન ેઅમભનવ બ્રાન્ડ વ્યુહિચનાથી વધ ુ

મજબતૂ બન ેજે વ્યાપાિ, મવદેેશી િોકાણ અને િોજગાિ આ કર્ષી  શકે. સ્પધાાત્મક આાંતિિાષ્ટ્રીય સ્તિ ેમુખ્ય ઉદ્યોગોમાાં અપણો ડાંકો વગાડવા માટ ે

અમ ેિોમાાંમચત છીએ." 

- (િીજનલ કાઉવન્સલિ) ગુિપ્રીત એસ મધલ્લોન, ઇકોનોમમક ડેવેલપમેન્ટના પ્રમુખ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી મવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પપટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપાિો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદા છે લોકો. 

અમન ેઊજાા મળ ેછે અમાિા મવમવધ સમાજોમાાંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકષણનુાં કેન્િ છીએ અન ેઅમ ેતકમનકી અન ેપયાાવિણીય નમવનતા તિફ દોિી જતા પ્રવાસનુાં નેતતૃ્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા મનિોગી શહેિના મવકાસ માટે છે જે સુિમક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપિ 

જોડાવ. અહીં વધ ુજાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

વમરડયા સપંકક: 

મોવનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડકનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

