ત્વરિત જાહેિાત માટે

બ્રૅમ્પટન, ફોરિન ડાયિેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મમશન્સ જમમનીમાાં આગળ વધાિે છે

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (04 ઑક્ટોબિ 2019) – આવતા સપ્તાહમાાં મેયિ પૅરિક બ્રાઉન અને િીજનલ કાઉન્ન્સલિ પૅટ ફોર્ટિની
બ્રૅમ્પટનનો ફોરિન ડાયિેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ (FDI) એટલેકે પ્રત્યક્ષ ન્વદેશી િોકાણનો પ્રવાસ દરિયાપાિ અનુગા ફૂડ ફેિમાાં હાજિી
આપવા માટે જમમનીમાાં કોલોન ખાતે લઈ જશે.
7,500 પ્રદશમકો અને 1,65,000 વૈમવવક મુલાકાતીઓ સાથે અનુગા દુમનયાનો સૌથી મવશાળ વૈમવવક ફૂડ એન્ડ બેવિેજ શો છે . બ્રૅમ્પટન પાસે
મવશાળ વૈમવધ્યસભિ ઉદ્યોગો છે અને એનુગા બ્રૅમ્પટનને શહેિનાાં ફૂડ અને બેવિેજ સેક્ટિમાાં વધુ મનવેશની તકો પૂિી પાડે છે , જે હાલમાાં
8,500 લોકોને લગભગ 300 કાંપનીઓમાાં િોજગાિ િળી આપે છે . બ્રૅમ્પટનના ફૂડ એન્ડ બેવિેજ સેક્ટિનાાં ટોચના િોજગાિદાતાઓમાાં
લોબલૉઝ (Loblaws), મેપલ લૉજ ફામ્સમ (Maple Lodge Farms) અને ઇટાલપાસ્તા (Italpasta)નો સમાવેશ થાય છે . ઉપિાાંત,
મહત્ત્વના મનયોક્તાઓ જે મકે કોકાકોલા બોટલલાંગનાાં કાિખાના બ્રૅમ્પટનમાાં મસ્થત છે . આ બધી કાંપનીઓએ પોતાની હાજિી વ્યુહાત્મક િીતે
બ્રૅમ્પટનમાાં િાખી છે જે થી તેઓને શહેિની પ્રમતભા, ઇન્રાસ્રક્ચિ અને બજાિોની પહોંચનો ફાયદો થઈ શકે.

ગત મમહને, મસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન દ્વાિા બોસ્ટન ખાતે મેડટેક કોન્ફિન્સમાાં FDI સ્રેટેજી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મમશન્સનો પ્રાિાંભ કિવામાાં આવ્યો.
શહેિના પ્રમતમનમધઓ ડઝનબાંધ વૈમવવક મબઝનેસ અગ્રણીઓને કોન્ફિન્સમાાં મળ્યા હતાાં અને જે પેઢીઓને કૅનેડામાાં પાાંખો પસાિવામાાં િસ હતો
તેઓ સાથે કોપોિેટ કૉલ પ્રોગ્રામ હાથ ધયો હતો.

FDI સ્રેટેજી એટલે શહેિના ઇકોનોમમક ડેવેલપમેન્ટ પ્લાન (EDMP) અને 2040 મવઝનનાાં લક્ષ્યોને હાાંસલ કિવા માટેનો મહત્ત્વપૂણમ
મુદ્દો છે . મવમશષ્ટપણે, FDI સપ્લાય ચેઇનની ખાલી જગ્યાઓ ભિી દેશે, ટેક્સ બેઝમાાં મવમવધતા આણશે, આર્થમક મવકાસને પ્રોત્સામહત કિશે
અને વૈમવવક સ્તિે બ્રૅમ્પટનની પ્રોફાઇલને વેપાિ કિવા માટેનાાં એક સ્પધામત્મક સ્થળ તિીકે ઊંચી લઈ જશે. ફોરિન ડાયિેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નવુાં
મનવેશ અને નોકિીઓને શહેિમાાં આકર્ષી  શકશે, જે ને કાિણે તમામ બ્રૅમ્પટનવાસીઓને લાભ થશે.
અવતિણો
"મને કોઇ શાંકા નથી કે અમે કિેલ મોઢેમોઢની બેઠકો અને ચચાિઓ અને બોસ્ટન ખાતે અમે સ્થાપેલ સાંપકો અમને બ્રૅમ્પટનમાાં ફોરિન ડાયિેક્ટ
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લઈ આવવામાાં ચોક્કસ જ લાભદાયી નીવડશે. અમે સ્થાપેલ એક એક સાંપકમને અમે ગાઢ બનાવીશુાં જે થી સાંબાંધો આકાિ લે અને
આપણા મહાન શહેિ ફિતે િોમાાંચક િોકાણની તકો મવશે ચચામ કિી શકાય. અમે દુન્નયાને સ્પેષ્ટપણે જણાવવાની કોન્શશમાાં છીએ કે બ્રૅમ્પટન
વેપાિ ન્વશે ન્બલકુલ ગાંભીિ છે અને તે પણ અત્યાિે જ."
-

મેયિ પેિમ ક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)

"જમિનીમાાં આકાિ લઈ િહેલ તકનો ફાયદો લેવા અમે ઉત્સુક છીએ જે થી સાંભન્વત િોકાણકાિો સામે અનેક કાિણો પ્રસ્તુત કિી શકાય કે બ્રૅમ્પટન
તેઓ માટે એક જબિદસ્ત ગાંતવ્ય સ્થાન કેવી િીતે પુિવાિ થઈ શકે. અમે તેઓ સાથે આપણા યુવાન, પ્રન્તભાશાળી વૈમવધ્યસભિ કાયમબળ તેમજ
આપણે કેવા મોકાના સ્થળે છીએ તે મવશે વાત કિીશુ.ાં આપણે કૅનેડાના સૌથી ન્વશાળ ન્વમાનતળની પાસે છીએ અને બધા હાઇવે આપણે માટે
સુગમ છે તેમજ બ્રૅમ્પટનનુાં ઇન્ટિમોડલ િેલ ટર્મિનલ કૅનેડામાાં સૌથી મોટુાં છે . આપણી પાસે ફોરિન િોકાણકાિોને ફૂડ એન્ડ બેવિેજ
ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાાં કેટલી બધી ઓફિ કિવા યોગ્ય બાબતો છે અને અમે તેઓને આપણા મહાન શહેિ મવશે તે તમામ બાબતો જણાવવા ઉત્સુક
છીએ."
-

િીજનલ કાઉમન્સલિ ગુિપ્રીત એસ મધલ્લોન, ઇકોનોન્મક ડેવેલપમેન્ટ સન્મન્તના પ્રમુખ

“દિેક FDI ન્મશન સાથે સાથે અમે નવા નવા સાંપકો સ્થાપી િહ્યા છીએ અને બ્રૅમ્પટનનાાં મહત્ત્વપૂણિ ક્ષેત્રો અાંગે આખા ન્વશ્વનાાં ન્બઝનેસ
અગ્રણીઓ સાથે સાંબાંધો બનાવી િહ્યા છીએ. આ તે જ સાંબાંધો છે જે ની આપણા કમિચાિીગણ ઊંડાણપૂવિક દેખિેખ િાખશે જે આપણા શહેિમાાં
સમય જતાાં ફોરિન ડાયિેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટને દોિી લાવશે."
-

ક્લેિ બાનેટ, ડાયિેક્ટિ, બ્રૅમ્પટન ઇકોનોન્મક ડેવેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ
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કૅનડે ાના સૌથી ઝડપી ન્વકાસ કિતા શહેિો પૈકી એક તિીકે બ્રૅમ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસે છે અને તમાાં 70,000 વ્યાપાિો છે . અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદિ
છે લોકો. અમને ઊર્જિ મળે છે અમાિા ન્વન્વધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષણનુાં કેન્ર છીએ અને અમે તકન્નકી અને પયાિવિણીય નન્વનતા તિફ દોિી જતા
પ્રવાસનુાં નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ન્નિોગી શહેિના ન્વકાસ માટે છે જે સુિન્ક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook,
અને Instagram પિ જોડાવ. અહીં વધુ ર્જણકાિી મેળવો www.brampton.ca.
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