
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

બ્રમૅ્પટનમાાં 2019 નિવશે મમશનોિી શભુ શરૂઆત 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (19 સપ્ટેમ્બિ 2019) – મેયિ પેરિક બ્રાઉિ (Mayor Patrick Brown) અિ ેકાઉનન્સલિો બ્રૅમ્પટિ ફોરિિ ડાયિેક્ટ 

ઇન્વેસ્ટમને્ટ (FDI) નમશન્સિો પ્રાિંભ કિતા િોમાંચિી લાગણી અિભુવ ેછે. આવતા અઠવારડયે મેયિ પેરિક બ્રાઉિ (Mayor Patrick 

Brown), ચુંટાયેેલ અમિકાિીઓ અને આર્થિક મવકાસના કમિચાિીગણ સપ્ટેમ્બિ 22-25 વચ્ચ ેબોસ્ટિમા ંથિાિ મેડટકે (MedTech) 

કોન્ફિન્સમા ંભાગ લેશ.ે 

આ વર્િનાાં પૂવાિિિમાાં કાઉમસસલ ે$1.875 નમનલયિિા અંદાજપત્રિ ેબહાલી આપી હતી જેથી બ્રૅમ્પટિિી FDI વ્યુહિચિા અિ ેકાયય યોજિાિો 

અમલ કિી શકાય. FDI વ્યુહિચિા  ઇકોનોમમક ડવેેલપમેસટ માસ્ટિ પ્લાન (EDMP) અિે 2040 નવઝિનાાં લક્ષ્યો પરિપૂણિ કિશ,ે ખાસ કિીિે 

િવુ ંનિવેશ અિ ેિોકિીઓ આકર્ષી શકશે, સપ્લાય ચેઇિમા ંિહેલ ત્રુટીઓ દૂિ કિશ,ે ટકે્સ બેઝિ ેવ્યાપક બિાવશ ેઅિ ેઆર્થયક નવકાસિ ે

પ્રોત્સાનહત કિશ.ે આ કાયિક્રમનો હતેુ શહેિની પ્રોફાઇલને એક સ્પિાિત્મક સ્થળ પુિવાિ કિવાનો પણ છે જયાાં વ્યાપાિ કિી શકાય અને શહેિમાાં 

FDI ખેંચી લાવવા માટ ેમદદરૂપ થતી પ્રવૃનિઓ શરૂ કિી શકાય. 

બ્રૅમ્પટનનાાં FDI અંગિેા પ્રયાસો નસટીિા મહત્ત્વપણૂય ક્ષેત્રો પિ કેનન્િત છે: હેલ્થ અિ ેલાઇફ સાયનન્સસ, એડવાન્સ્ડ મેન્યુફેક્ચરિગં (ખોિાક અિ ે

પીણા ઉત્પાદિ સનહત), અિ ેઇિોવેશન તથા ટેકનોલોજી. મેડટેક (MedTech) કોન્ફિન્સ આિોગ્ય અિ ેજૈનવક નવજ્ઞાિિા ક્ષેત્રમા ંબ્રૅમ્પટિ 

માટ ેબિાબિ બંધ બેસતી છે અિ ેિેડ શોિી બેઠકો અિ ેપ્રવૃનિઓ મેડટેક કૅિેડા (Medtech Canada)િા ંસહયોગથી નવકસાવવામા ંઆવી 

છે. 

મેડટેક કનૅેડા (Medtech Canada) તે કૅિેડાનુાં તબીબી ટેકનોલોજી માટેનુાં ઔદ્યોમગક સાંગઠન છે જે હેલ્થકેિન ેરડમજટાઇઝ કિવામાાં ફાળો 

આપી િહ્ુાં છે અને વિ ુસાંકળાયેલ સાંભાળ પૂિી પાડ ેછે તેમજ સમદુાયોમાાં દદી કેસરી સાંભાળ વિ ુમળે તેવી તકો પૂિી પાડે છે. 

આ વર્ ેઆયોજીત અસય અમભયાનોમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

 અનગુા ફૂડ ફેિ, કોલોિ, જમયિી 

 વેબ સમીટ, નલસ્બિ, પોચુયગલ 

વિુ જાણકાિી માટે અહીં મુલાકાત લો www.investbrampton.ca 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Documents/Economic%20Development%20Master%20Plan.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Documents/Brampton2040Vision/brampton2040Vision.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.investbrampton.ca&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|901ae3dc76d3468fb20208d73d46bdc2|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637045246871892993&sdata=I2lHG6kqC4fFxGek+tcAQGlD7V3fcORIDM2ZOjxQ5G4=&reserved=0


 

 

અવતિણો 

"આપણા FDI નમશિિ ેશરૂ કિતા તેમજ નવશ્વ ફિતેિા ંવ્યાપારિક અગ્રણીઓિ ેમળીિ ેમિ ેિોમાંચિો અિુભવ થાય છે. FDI શહેિના ભમવષ્ય 

માટનેુાં આ િોકાણ છે. અમાિ ેટોચિા ંઉદ્યોગોને જણાવવુાં છે ક ેજયાિે તેઓ મવકાસ સાિવા, નવસ્તિણ કિવા અિ ેનિવેશ કિવા બ્રૅમ્પટિ પિ 

પસંદગી ઉતાિે ત્યાિ ેતેઓિ ેઅત્યંત કુશળ પ્રનતભાઓ, સ્પધાયત્મક ફાયદા અિ ેવૈનશ્વક માકેટપ્લેસિી સુગમતા મળી શકશે."   

-      મેયિ પેરિક બ્રાઉિ (Mayor Patrick Brown) 

"વસ્તીનાાં અપેમિત વિાિાને પહોંચી વળવા અન ેતનેે ટેકો આપી શક ેએવા આર્થિક મવકાસન ેવગે આપવા ત ેબ્રૅમ્પટન માટે અમતશય અગત્યનુાં છે 

કે તે પોતાની પ્રોફાઇલ વૈમવવક બજાિોમાાં મજબૂત બનાવ.ે મજબૂત વૈનશ્વક સાંખ આપણિ ેવપેાિ, નવદેશી નિવેશ અિ ેિોજગાિ આકર્ષયવામા ં

મદદરૂપ થશ.ે" 

-       િીજનલ કાઉમસસલિ ગુિપ્રીત એસ મિલ્લોન, ઇકોિોનમક ડેવેલપમને્ટિા પ્રમખુ 

 “FDIિી તકો સફળતાપવૂયક મેળવવા માટ ેસંભનવત નિવેશકાિો સાથે સંબંધ બાંધવા અનતશય મહત્ત્વપણૂય છે. આવા નમશિ પરિચય કિાવવા 

અિ ેમહત્ત્વપૂણય વૈનશ્વક વ્યાપારિક અગ્રણીઓ સાથે આપણા સંબંધો વધાિવા માટ ેઅમનવાયિ છે.” 

-        ક્લેિ બાનટે, ડાયિેક્ટિ, બ્રૅમ્પટિ ઇકોિોનમક ડેવેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ 
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કિૅડેાિા સૌથી ઝડપી નવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટિમા ં650,000 લોકો વસ ેછે અિ ેતમા ં70,000 વ્યાપાિો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેિો હાદય 

છે લોકો. અમિે ઊર્જય મળે છે અમાિા નવનવધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષણિું કેન્િ છીએ અિે અમે તકનિકી અિે પયાયવિણીય િનવિતા તિફ દોિી જતા 

પ્રવાસિું િેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા નિિોગી શહેિિા નવકાસ માટે છે જે સુિનક્ષત, ટકાઉ અિે સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અિે Instagram પિ જોડાવ. અહીં વધ ુર્જણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

મમરડયા સાંપકિ: 

મોમનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડિનેટિ, મમરડયા એસડ કમ્યુમનટી એંગેજમેસટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

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

