
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે   

 

 

નવ ું ક્રમાુંકન બ્રમૅ્પટનન ેવશૈ્વવક અગ્રણી અન ેમોકાનાું  

િોકાણ કિવાના ઠકેાણા તિીક ેસશૂ્િત કિ ેછે 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (13 જૂન 2019) – ગઈ કાલે જાહેિ થય ું કે બ્રૅમ્પટનન ું ટોચના 10 મધ્યમ કદના અમમરિકી ભમિષ્યના શહેિ 2019/20 

તિીકે સન્માન થય ું જે ક્રમાુંકન એફડીઆઇ ઇન્ટેમલજન્સ (fDi Intelligence) દ્િાિા થય ું જે ફાઇનાન્્યલ ટાઇમ્સ (ય કે)નો મિભાગ છે. 

બ્રૅમ્પટનન ું ક્રમાુંકન કનેશ્ટટશ્વટી કટેગેિીમાું પ્રથમમ અને ્યાાપાિમાું શ્મ્રતતાપૂણણ  ્યાવહાિમાું ટોછના 10માું સ્થાન પામ્ય ું, એકુંદિ ેઅઠમ ું. આખા 

અમેરિકાના ખુંડોમાું બ્રૅમ્પટનન ું ક્રમાુંકન 218 શહેિોમાુંથી થય ું હત ું. 

મે 29ના િોજ સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટનનાું ઇકોનોમમક ડેિેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિનાંું કાયાાણ લયેા શ્વવવ ફિતે આર્થમણ ક કડીઓને વધ  મજબૂત 

બનાવીને બ્રૅમ્પટનમાું િોજગાિ અને શ્વકાસ ઉત્તિોત્તિ વધાિવાની યાોજના ન ું અનાવિણ  કયા ું. લક્ષ્યા એ છે ક ેદ શ્નયાા સામે શ્નદર્શણ ત કિી શકાયા 

કે બ્રૅમ્પટન તકોન ું શહેિ છે. 

બ્રૅમ્પટન એફડીઆઇ ઇન્ટેશ્લજન્સ (fDi Intelligence) દ્િાિા સન્મામનત થય ું હોય તેિો આ પ્રથમ પ્રસુંગ નથી. ક્રમાુંકન દિ બ ેિર્ષ ેરિન્ય  થાય 

છે અન ેછેલ્લા આઠ િર્ષોથી અમિિતપણ ેબ્રૅમ્પટન શ્વજયાી બન્યા ું છે અથમવા ્યાાપાિના શ્મ્રતતાપૂણણ  ્યાવહાિ, સીટી ઓફ ફ્ય ચિ, ઇન્રાસ્રક્ચિ 

અન ેકનેમક્ટમિટીની કેટેગિીઓમાું ટોચન ું સ્થાન પ્રા્ત કય ું છે. સુંપૂણણ  પરિણામો અને ક્રમાુંકન શ્વશે વધ  માશ્હતી ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ છે. 

અવતિણો 

“આ પ િસ્કાિો બ્રૅમ્પટનની શ્વવવ સ્તિનાું શહિે તિીકનેી અને વૈશ્વવક ્યાાપાિો માટ ેિોકાણ માટનેા મ ખ્યા ઠેકાણા તિીકેની શ્સ્થમશ્ત મજબૂત બનાવે 

છે. અમારું ધ્યાન એિા પ્રકાિની મડૂી ઊભી કિિા પિ છે જે િોકાણ આકર્ષીત કિ ેઅન ેસીટીની તાકાતોનો લાભ લેિાથી િૈમવિક િોકાણ 

સમ દાયમાું સ્પધાણ  કિવા માટે આપણી શ્સ્થમશ્ત મજબૂત બનાવ ેછે." 

-      મેયિ પેરરક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 

આ જાહેિાત વૈશ્વવક બજાિમાું અમાિી આકર્ણ કતા વધાિવા માટેની અમાિી નવી ્યૂાહિિના સાથમ ેમેળ ખાયા છે અને તનેાથમી િોટકસ જ અમે 

બ્રૅમ્પટનને સ્પધાણ ત્મક અને વેપાિ કિવા માટનેા એક સ ગમ સ્થમળ તિીક ેસ શ્નશ્વિત કિવામાું અમાિી સહાયાતા કિશે. 

-       િીજનલ કાઉમન્સલિ) ગ િપ્રીત એસ મિલ્લોન, ઇકોનોમમક ડેિલેપમેન્ટના પ્રમ ખ 
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http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/626
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.fdiintelligence.com/Locations/Americas/American-Cities-of-the-Future-2019-20-the-winners&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|40ade21af9ab4a59f19808d6f00e2a9e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636960341458933355&sdata=aeARe2A5iMrFCu5w0abDSSZSV62ZparSenEVpHgZQPk=&reserved=0


 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી મિકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમાું 70,000 વ્યાપાિો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદદ છે લોકો. 

અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા મિમિિ સમાજોમાુંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકર્ષણન ું કેન્ર છીએ અન ેઅમ ેતકમનકી અન ેપયાદિિણીય નમિનતા તિફ દોિી જતા પ્રિાસન ું નેતતૃ્િ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એિા મનિોગી શહેિના મિકાસ માટે છે જે સ િમિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagram પિ 

જોડાિ. અહીં િિ  જાણકાિી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 

શ્મરડયાા સુંપકણ : 

મોશ્નકા દ ગ્ગલ  

કોઓર્ડણ નેટિ, શ્મરડયાા એન્ડ કમ્યા શ્નટી એંગેજમેન્ટ  

્યાૂહાત્મક સુંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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