ત્વરિત જાહેિાત માટે

બ્રૅમ્પટનમાાં 2019 નિવેશ મમશનોિી શુભ શરૂઆત

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (19 સપ્ટેમ્બિ 2019) – મેયિ પેરિક બ્રાઉિ (Mayor Patrick Brown) અિે કાઉનન્સલિો બ્રૅમ્પટિ ફોરિિ ડાયિેક્ટ
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ (FDI) નમશન્સિો પ્રાિંભ કિતા િોમાંચિી લાગણી અિુભવે છે . આવતા અઠવારડયે મેયિ પેરિક બ્રાઉિ (Mayor Patrick
Brown), ચુંટાયેેલ અમિકાિીઓ અને આર્થિક મવકાસના કમિચાિીગણ સપ્ટેમ્બિ 22-25 વચ્ચે બોસ્ટિમાં થિાિ મેડટેક (MedTech)
કોન્ફિન્સમાં ભાગ લેશ.ે
આ વર્િનાાં પૂવાિિિમાાં કાઉમસસલે $1.875 નમનલયિિા અંદાજપત્રિે બહાલી આપી હતી જે થી બ્રૅમ્પટિિી FDI વ્યુહિચિા અિે કાયય યોજિાિો
અમલ કિી શકાય. FDI વ્યુહિચિા ઇકોનોમમક ડેવેલપમેસટ માસ્ટિ પ્લાન (EDMP) અિે 2040 નવઝિનાાં લક્ષ્યો પરિપૂણિ કિશે, ખાસ કિીિે
િવું નિવેશ અિે િોકિીઓ આકર્ષી શકશે, સપ્લાય ચેઇિમાં િહેલ ત્રુટીઓ દૂિ કિશે, ટેક્સ બેઝિે વ્યાપક બિાવશે અિે આર્થયક નવકાસિે
પ્રોત્સાનહત કિશે. આ કાયિક્રમનો હેતુ શહેિની પ્રોફાઇલને એક સ્પિાિત્મક સ્થળ પુિવાિ કિવાનો પણ છે જયાાં વ્યાપાિ કિી શકાય અને શહેિમાાં
FDI ખેંચી લાવવા માટે મદદરૂપ થતી પ્રવૃનિઓ શરૂ કિી શકાય.
બ્રૅમ્પટનનાાં FDI અંગિ
ે ા પ્રયાસો નસટીિા મહત્ત્વપૂણય ક્ષેત્રો પિ કેનન્િત છે : હેલ્થ અિે લાઇફ સાયનન્સસ, એડવાન્સ્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ (ખોિાક અિે
પીણા ઉત્પાદિ સનહત), અિે ઇિોવેશન તથા ટેકનોલોજી. મેડટેક (MedTech) કોન્ફિન્સ આિોગ્ય અિે જૈ નવક નવજ્ઞાિિા ક્ષેત્રમાં બ્રૅમ્પટિ
માટે બિાબિ બંધ બેસતી છે અિે િેડ શોિી બેઠકો અિે પ્રવૃનિઓ મેડટેક કૅિેડા (Medtech Canada)િાં સહયોગથી નવકસાવવામાં આવી
છે .
મેડટેક કૅનેડા (Medtech Canada) તે કૅિેડાનુાં તબીબી ટેકનોલોજી માટેનુાં ઔદ્યોમગક સાંગઠન છે જે હેલ્થકેિને રડમજટાઇઝ કિવામાાં ફાળો
આપી િહ્ુાં છે અને વિુ સાંકળાયેલ સાંભાળ પૂિી પાડે છે તેમજ સમુદાયોમાાં દદી કેસરી સાંભાળ વિુ મળે તેવી તકો પૂિી પાડે છે .
આ વર્ે આયોજીત અસય અમભયાનોમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :


અનુગા ફૂડ ફેિ, કોલોિ, જમયિી



વેબ સમીટ, નલસ્બિ, પોચુયગલ

વિુ જાણકાિી માટે અહીં મુલાકાત લો www.investbrampton.ca

અવતિણો
"આપણા FDI નમશિિે શરૂ કિતા તેમજ નવશ્વ ફિતેિાં વ્યાપારિક અગ્રણીઓિે મળીિે મિે િોમાંચિો અિુભવ થાય છે . FDI શહેિના ભમવષ્ય
માટેનુાં આ િોકાણ છે . અમાિે ટોચિાં ઉદ્યોગોને જણાવવુાં છે કે જયાિે તેઓ મવકાસ સાિવા, નવસ્તિણ કિવા અિે નિવેશ કિવા બ્રૅમ્પટિ પિ
પસંદગી ઉતાિે ત્યાિે તેઓિે અત્યંત કુશળ પ્રનતભાઓ, સ્પધાયત્મક ફાયદા અિે વૈનશ્વક માકેટપ્લેસિી સુગમતા મળી શકશે."
-

મેયિ પેરિક બ્રાઉિ (Mayor Patrick Brown)

"વસ્તીનાાં અપેમિત વિાિાને પહોંચી વળવા અને તેને ટેકો આપી શકે એવા આર્થિક મવકાસને વેગ આપવા તે બ્રૅમ્પટન માટે અમતશય અગત્યનુાં છે
કે તે પોતાની પ્રોફાઇલ વૈમવવક બજાિોમાાં મજબૂત બનાવે. મજબૂત વૈનશ્વક સાંખ આપણિે વેપાિ, નવદેશી નિવેશ અિે િોજગાિ આકર્ષયવામાં
મદદરૂપ થશે."
-

િીજનલ કાઉમસસલિ ગુિપ્રીત એસ મિલ્લોન, ઇકોિોનમક ડેવેલપમેન્ટિા પ્રમુખ

“FDIિી તકો સફળતાપૂવયક મેળવવા માટે સંભનવત નિવેશકાિો સાથે સંબંધ બાંધવા અનતશય મહત્ત્વપૂણય છે . આવા નમશિ પરિચય કિાવવા
અિે મહત્ત્વપૂણય વૈનશ્વક વ્યાપારિક અગ્રણીઓ સાથે આપણા સંબંધો વધાિવા માટે અમનવાયિ છે .”
-

ક્લેિ બાનેટ, ડાયિેક્ટિ, બ્રૅમ્પટિ ઇકોિોનમક ડેવેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ
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કૅિડે ાિા સૌથી ઝડપી નવકાસ કિતા શહેિો પૈકી એક તિીકે બ્રૅમ્પટિમાં 650,000 લોકો વસે છે અિે તમાં 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 વધુ ર્જણકાિી મેળવો www.brampton.ca.
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