ત્વરિત જાહેિાત માટે

બ્રૅમ્પટનને આંગણે વવશ્વને લાવવાની વ્યુહિચનાનો સીટી દ્વાિા શુભાિંભ
બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (29 મે 2019) – આજે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટનનાાં ઇકોનોમમક ડેવેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિનાાં કાયાાલયે મવશ્વ ફિતે આર્થાક
કડીઓને વધુ મજબૂત બનાવીને બ્રૅમ્પપટનમાાં િોજગાિ અને મવકાસ ઉત્તિોત્તિ વધાિવાની યોજનાનુાં અનાવિણ કયુું. લક્ષ્ય એ છે કે દુમનયા સામે
મનદિ્વશત કિી શકાય કે બ્રૅમ્પટન તકોનું શહેિ છે .
બ્રૅમ્પટનની ફોિેન ડાયિેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ (FDI)ની વ્યૂહિચના મવમવધ પ્રકાિના મુખ્ય આર્થાક ક્ષેત્રોમાાં શહેિની હાલની તાકાતોનો લાભ લઈને
િોકાણ આકર્ષાત કિતી અસ્કયામતોના અલગ અલગ પ્રકાિો ઊભા કિવા પિ ધ્યાન કેમન્િત કિે છે – જે છે એડવાન્સ્ડ મેન્યુફેકચરિંગ, હેલ્થ એન્ડ
લાઇફ સાયમન્સસ અને ઇનોવેશન તથા ટેકનોલોજી
સીટીની FDI યોજના સાંખ્યાબાંધ ભૌગોમલક ક્ષેત્રોમાાં વૈમવધ્યસભિ છે જે મકે યુએસ અને પમશ્ચમી યુિોપ જે વા આર્થાક િીતે સમાન બજાિોથી
લઈને ચીનમાાં િહેલ લાાંબા ગાળાની સાંભાવનાઓ.
બ્રૅમ્પટન પાસે વવશ્વને જણાવવા જે વી આકર્ષકક કાા છે . મુખ્ય પરિવહન નેટવર્કસાથી નજીક હોય એવા પોતાના મોકાના સ્થળો ઉપિાાંત સીટી
નવો વ્યાપાિ આકર્ષાત કિવા સાંપમત્તઓને મવકસાવી િહ્ુાં છે . નવતિ સહકાયક કિવાનું સ્ાળ છે , સાયબિવસક્યોિ કેટાવલસ્ટ 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 માટે એક વબઝનેસ બ્રેકફાસ્ટનાં યજમાન બન્યા જે ાી
FDIના અમભગમ અને નવા એમ્પબેસેડિ પ્રોગ્રામની ચચાા થઈ શકે. સાંખ્યાબાંધ સ્થામનક વેપાિી લોકો આ પ્રોગ્રામમાાં સહભાગી થઈ િહ્ા છે જે
સીટીની FDI વ્યુહિચના સાથે મેળ ખાય છે અને સ્થામનક વ્યાપાિોનુાં સશવક્તકિણ કિે છે કે બ્રૅમ્પટન તેના વૈવશ્વક ભાગીદાિો સામે પોતાના
મૂલ્યનો પ્રસ્તાવ િજૂ કિી શકે.
આ વર્ષકના પૂવાકર્કમાં બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉવન્સલે FDI વ્યુહિચના ને કાયા યોજનાનો અમલ કિવા માટે $1.875 મમમલયનનુાં ઓપિેટટાંગ કેમપટલ
બજે ટને બહાલી આપી. આગામી પગલાાં તિીકે ઇકોનોવમક ડેવેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ ઓરફસ આજના FDI વાતાવિણમાાં સીટીના મૂલ્યને
પરિભામષત કિવામાાં મદદરૂપ થવા એક માકેટટાંગ ઝૂાં બેશ અને સ્ત્રોત સહાય મવકસાવશે તેમજ તે વ્યુહિચનાને અમલ કિવાની યોજના બનાવશે.
અવતિણો
"બ્રૅમ્પપટન ખાતે આ વ્યુહિચનાનો આિાંભ કિતા હુ ાં બહુ િોમાાંમચત છુ ાં . શહેિના ભમવષ્ય માટેનુાં આ િોકાણ છે . અમાિે ટોચનાાં ઉદ્યોગોને જણાવવુાં
છે કે જ્યાિે તેઓ મવકાસ સાધવા, મવસ્તિણ કિવા અને મનવેશ કિવા બ્રૅમ્પપટન પિ પસાંદગી ઉતાિે ત્યાિે તેઓને અત્યાંત કુશળ પ્રમતભાઓ,
સ્પધાાત્મક ફાયદા અને વૈવશ્વક માકેટપ્લેસની સુગમતા મળી શકશે."
-

મેયિ પેરટ્રક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)

"બ્રૅમ્પપટન પોતાનુાં મસ્થમત મનધાાિણ એવી િીતે કિશે જે થી તેની પ્રોફાઇલ વૈમશ્વક માકેટ્લેસમાાં બળવાન અને અમભનવ બ્રાન્ડ વ્યુહિચનાથી વધુ
મજબૂત બને જે વ્યાપાિ, મવદેેશી િોકાણ અને િોજગાિ આકર્ષી  શકે. સ્પધાાત્મક આાંતિિાષ્ટ્રીય સ્તિે મુખ્ય ઉદ્યોગોમાાં અપણો ડાંકો વગાડવા માટે
અમે િોમાાંમચત છીએ."
-

(િીજનલ કાઉવન્સલિ) ગુિપ્રીત એસ મધલ્લોન, ઇકોનોમમક ડેવેલપમેન્ટના પ્રમુખ
-30-

કૅનડે ાના સૌથી ઝડપી મવકાસ કિતા શહેિો પૈકી એક તિીકે બ્રૅમ્પપટનમાાં 650,000 લોકો વસે છે અને તમાાં 70,000 વ્યાપાિો છે . અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદા છે લોકો.
અમને ઊજાા મળે છે અમાિા મવમવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષણનુાં કેન્િ છીએ અને અમે તકમનકી અને પયાાવિણીય નમવનતા તિફ દોિી જતા પ્રવાસનુાં નેતત્ૃ વ
કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા મનિોગી શહેિના મવકાસ માટે છે જે સુિમક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ
જોડાવ. અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca.
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