
 

 

 

તાત્કાલિક પ્રકાશન માટ ે

 

બ્રમે્પટન સાહલસક ધધંાદારીઓન ેઆવકાર ેછે 

DC બાય-િૉઝમા ં(પેટા કાનનૂોમા)ં ફરેફારથી શહરેમા ંધધંો શરૂ કરવા પ્રોત્સાહન મળશ ે
 

 
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જૂન 19, 2019) – આજે, બ્રેમ્પટન કાઉલન્સિે 2019 ડવેિપમેન્ટ ચાર્જીસ (DCs) બાય-િૉઝને મંજૂરી આપી, જે 

બ્રેમ્પટનમાં મોટી કપંનીઓન ેઓરફસ ઊભી કરવા અને નાના ધંધાઓને અહી શરૂઆત કરવા માટે પ્રોત્સાહન પૂર ંપાડશે. 

 

નવી મોટી ઓરફસ ડવેિપમેન્ટ ચાજજ  એક્ઝેમ્પશન (માફી) “મોટી ઓરફસ ઊભી કરવા” માટ ેDCs નો બ્રેમ્પટનનો ભાગ જતો કરશ,ે જેની 

વ્યાખ્યામાં ઓછામા ંઓછી 50,000 ચોરસ ફૂટની અન ેઓછામા ંઓછાં બે માળ ઊંચી સ્વતંત્ર ઇમારત સામેિ છે. આ ફેરફારથી મોટી 

કંપનીઓન ેબ્રેમ્પટનમાં પોતાન  ંમ ખ્યાિય બનાવવામાં પ્રોત્સાહન મળશ.ે 

 

DC બાય-િૉમાં બીજો એક ફેરફાર, વપરાશ માફીના ફેરફારથી, DCs માથંી અમ ક વપરાશના ફેરફાર રૂપાંતરો (ઔદ્યોલગકમાથંી વાલિજ્યક) 

મ ક્ત થશ,ે જેનાથી નાના ધધંાઓને ઔદ્યોલગક હતે સર અગાઉ ઉપયોગમા ંિીધેિી જગ્યાઓમા ંપોતાન  ંઠેકાણં બનાવવામા ંપ્રોત્સાહન મળશ.ે 

 

DC ફેરફારો લવકાસ દરોના પશ્ચાદભૂ અભ્યાસન ં પરરિામ છે, જેમા ંઆ ફેરફારો માટે સહાયતા વ્યક્ત કરનાર બ્રેમ્પટનના ધધંાકીય સમ દાય 

સલહત, ઘિાં લહતધારકો સાથ ેસિાહ-મસિત કરવામા ંઆવી હતી.  

 

આ શહેરમા ંધંધાઓ પોતાન  ંઠેકાણં બનાવે અન ેલવકસે તે માટ ેશે્રષ્ઠ પરરલસ્થલતઓ ઉપલસ્થત હોવાની ખાતરી કરવા, બ્રેમ્પટન ધંધાકીય અન ે

લવકાસ સમ દાય સાથ ેમળીને કાયજ કરવા કરટબદ્ધ છે. આ DC બાય-િૉ ફેરફારોની સાથે સાથ,ે બ્રમે્પટન સશક્ત સામ દાલયક સ ધારિા યોજના 

(કમ્ય લનટી ઇમ્પ્ર વમેન્ટ પ્િાન - CIP) અમિમા ંમૂકી રહ્  ંછે. CIP એ કાયજક્રમો કરશ ેજે જમીન વપરાશ આયોજનને ધંધાઓ અને ડવેિપસજ 

માટ ેપ્રોત્સાહન તરીક ેનાિાકીય અને અન્ય સાધનો સાથે સાંકળે, અન ેબ્રેમ્પટનન ેએક ઇચ્છનીય સ્થળ બનાવે. આ પહેિો સાથ ેમળીને, સમગ્ર 

શહેરમાં આર્થજક લવકાસની તકોને પ્રોત્સાહન આપશે અન ેબ્રમે્પટનન ેધંધાકીય અને રોકાિને િાયક જગ્યા તરીક ેવાસ્તલવક બનાવશે. 

 

અવતરિો (ક્વૉટ્સ): 

 

“DCs મા ંઆ ફેરફારો આપિી સામ દાલયક સ ધારિા યોજના અન ેઆપિી લવદેશી રોકાિ નીલતન ેઅન રૂપ છે, અન ેઆ નીલત બ્રમે્પટનમાં 

નોકરીઓ અને રોકાિ ઊભ ં કરવા અન ેતકોન  ંશહેર ઊભ  ંકરવા બનાવવામાં આવી છે. અમે ઘિી આગવી બાબતો પર પ્રયત્નો કરવા કરટબદ્ધ 

છીએ જેથી ખાતરી કરી શકાય ક ેબ્રેમ્પટન તમામ કદના ધધંાઓ માટે લવચારિીય મ ખ્ય સ્થળ બને છે.”  

- મેયર પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) 

 

“આપિાં શહરેમા ંધંધાકીય રોકાિ કાઉલન્સિના સમયગાળા માટે અન ેઆપિી ભાલવ સફળતાની સટીક બાબત તરીક ેમહત્વની અગ્રતા છે. 

આવા ફેરફારો સ્થાલનક અને લવદેશી ધંધાઓન ેરોકાિ કરવા માટ ેબ્રેમ્પટનન ેઆકર્જક સ્થળ બનાવવા આપિી કરટબદ્ધતા દશાજવે છે.”  

- રીજીયનિ કાઉલન્સિર પૉિ લવસેન્ટ (Paul Vicente), સહપ્રમ ખ, ઇકોનોલમક ડેવિપમને્ટ એન્ડ કલ્ચર (આર્થજક લવકાસ અને 

સંસ્કૃલત) 
 

 



 

 

“DC બાય-િૉમાં સ ધારાથી લવકાસને પ્રોત્સાહન મળશ,ે બહ રાષ્ટ્રીય કંપનીઓ આકર્ાજશે અને આપિાં શહેરમાં વધાર ેનોકરીઓ ઊભી થશ.ે અમ ે

માનીએ છીએ કે મ્ય લનલસપિ ગવમેન્ટની આ પ્રકારની સહાયતાથી સીટી ઓફ બ્રમે્પટનને પહેિા દરજ્ાના કોપોરટે રહવેાસીઓન ેઆકર્જવામાં 

અન્ય મ્ય લનલસપાલિટીસ પર સ્પધાજત્મક િાભ મળશ ેઅન ેતેનાથી એ સંદેશો પહોંચશ ેક ેઆપણં શહેર ખરેખર “સાહલસક ધધંાદારીઓન ે

આવકાર ેછે”.  

- ઇગ્નટ કનેફ (Ignat Kaneff), ચેરમેન અને CEO, કનેફ ગ્રપૂ ઓફ કંપનીસ 

 

“બ્રેમ્પટન લવજેતા બનવા સ્પધાજમા ંછે. પ્રગલતકારક સામ દાલયક સ ધારિા યોજના સાથ ેરહીન,ે આ બાય-િૉ ફેરફારો બીજ ં  એક હકારાત્મક પગિ  ં

દશાજવે છે જે બ્રેમ્પટનને લવશાળ ઓરફસ રોકાિો માટ ેબહ  આકર્જક સ્થળ તરીક ેપિ ઓળખ ેછે.” 

- ટોડ િૅટ્સ (Todd Letts), CEO, બ્રેમ્પટન બોડજ ઓફ િેડ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊર્જદ મળ ેછે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસન ાં નેતતૃ્િ 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagram પર 

જોડાિ. અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 
 

 

 

 

 
 

લમરડયા સપંકજ: 

મોલનકા દ ગ્ગિ  

કોઓર્ડજનેટર, લમરડયા એન્ડ કમ્ય લનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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