
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

સ્થાનિક ઉદ્યોગો, ઉદ્યમીઓ અિ ેનવદશેી િોકાણકાિો માટ ેિવી વબેસાઇટ InvestBrampton.ca ટલૂ્સ અિ ે

સસંાધિો પિૂા પાડ ેછે 

 

બ્રૅમ્પટિ, ઓન્ટારિયો (03 જૂિ 2020) – આજે, નસટીએ વવી વેબસાઇટ InvestBrampton.ca શરૂ કિી, જે સ્થાનિક વ્યવસાયો, 

સાહનસકો અિ ેસભંનવત નવદેશી િોકાણકાિો માટ ેકેનન્િય ઓિલાઇિ સ્રોત પૂિો પાડે છે જેથી બ્રમૅ્પટિમાં સ્થળ શોધવા ક ેતમેિા વ્યવસાયિો 

નવકાસ કિવા તમેિ ેઆવશ્યક એવી માનહતી અિે સંસાધિો મેળવી શકાય. િવી વબેસાઇટ InvestBrampton.ca  નસટીિા અથથતંરિે ફિી 

બેઠ  ંકિવાિા વ્ય હ માટે ભિાયેલ તાકીદિા પગલા ંતિીક ેગણવામાં આવે છે. 

વ્યહવાિિી આપલે કિવાિી ક્ષમતા પિ ધ્યાિ કેનન્િત કિીિ,ે વેબસાઇટ સ્થળ પસંદગીકતાથઓ, સભંનવત િોકાણકાિો અિ ેસ્થાનિક ઉદ્યોગોિ ે

ઝડપથી અિ ેસિળતાથી માનહતી શોધવા અિે નિષ્ણાત સલાહકાિો સાથે જોડાઇ શકાશ.ે િવી સ નવધાઓમાં િીચેિી બાબતોિો સમાવેશ થાય 

છે: એક કેન્િીય સંસાધિોિ  ંપષૃ્ઠ, એક સાઇટ પસંદગીિ  ંસાધિ અિે િવી િોકાણ સવેાઓિી ટીમ સ ધી સીધી પહોંચ જે સભંનવત િોકાણકાિો 

માટ ેવ્યનતતગત, જરૂરિયાત મ જબિી સવેા પ્રદાિ કિ ેછે. સાઇટમા ંચટૅ ક્ષમતા પણ છે. 

 

મે 13િા િોજ બ્રૅમ્પટિ કાઉનન્સલે અથથતરંિ ેપ િર્જીવિ આપવા માટિેા વ્ય હિ ેનસટી માટિેા માળખા તિીક ેમજૂંિી આપી જેથી સ્થાનિક 

અથથતંરિે પ િઃ શરૂ કિીિે આગળ વધી શકાય. મેયિિા COVID-19 ઇકોિોમી સપોટથ ટાસ્ક ફોસથ દ્વાિા નસટીિા નસટીિા અથથતરંિ ેફિી બેઠ  ં

કિવાિા વ્ય હિા નવકાસમા ંમાગથદશથિ પૂરં પડાય ં હત  ંજે ચાિ સ્તંભોમાંથી એક એક હેઠળ કાયથ હાથ ધિીિે હાસંલ કિાશે: ઇિોવેશિ, ટેકિોલોજી 

અિ ેસાહનસકતા, નિવેશ, ઇન્રાસ્રતચિ,  અિ ેકલા, સંસ્કૃનત અિે પ્રવાસિ. 

 

બ્રૅમ્પટિિાં આર્થથક પ િ:ઉતત્થાિિ ેટેકો આપવા માટે તાજેતિમાં શરૂ કિાયેલ અન્ય પહેલ સામેલ છે નસટીિ ં સપોટથ લોકલ અનભયાિ 

અિ ેરડનજટલ શૉપનહઅિ (ShopHERE) પ્રોગ્રામ.  

 

બ્રૅમ્પટિમાં લગભગ 74,000 વ્યવસાયો ધમધમ ેછે. 2019 મા ંબ્રમૅ્પટિ આંરપ્ર ન્યોિ સેંટિ ેલગભગ 1,000 લઘ  ઉદ્યોગો સાથ ેપિામશથ કયો 

અિ ે10,000 કિતા વધ  લઘ  ઉદ્યોગ પૂછપિછોિ ેજવાબ આપ્યા હતા.ં  

 

અવતિણો 

 

"બ્રૅમ્પટિિા ંઆર્થથક પ િ:ઉતત્થાિ, પિ અમ ેકાયથ ચાલ  િાખી િહ્યા છે, જ્યાિે આપણા હાલિા વ્યવસાયોિે જાળવી િાખવા અિ ેનવસ્તાિવાિ ં 

કામ કિીએ છીએ તમેજ આપણા નસટીમા ંિવા નિવેશો લાવીએ છીએ ત્યાિ ેતે અમાિે માટ ેઅગત્યિા ધ્યાિ કેનન્િત કિવાિી બાબતો છે. આ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.investbrampton.ca/&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|041b94339174445147ea08d807f3fcef|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637268091781288255&sdata=BUtvRydr2Umt58kLtwrIiF3LNZHmqXqb1W9c5PFPbAw=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
file:///C:/Users/SPocha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W7O4FE5R/hyperlink
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/752


 

 

િવી વબેસાઇટ એવી િીતો પૈકી એક છે જેિા થકી અમે આપણા પ્રસ્થાનપત વ્યવસાયોિ ેમદદરૂપ થઇશ  ંઅિે બ્રમૅ્પટિ એક આદશથ િોકાણ 

કિવાિા સ્થળ તિીક ેકયા લાભ આપી શક ેછે તિેે દશાથવશ!ે" 

− પૅરરક બ્રાઉિ, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટિ 

  

"આપણે સભંનવત િવા નિવેશકાિો સાથ ેજોડાવાિા િવા માગો શોધવાિા છે ખાસ કિીિે નવદેશી નિવશેકાિો જેથી આપણ ેCOVID-19 

માંથી આર્થથક પ િ:ઉતત્થાિ તિફ આગળ વધી શકીએ. િોંધપાર િીતે આપણે આપણો અનભગમ ફોરિિ ડાયિેતટ ઇન્વેસ્ટમેન્્સ તિફ આપણે જે 

િીતે વપેાિ કિીએ છીએ તિેી િવતિ િીતે તિીક ેઅિ ેતેિા ભાગ તિીક ેખસેડવો પડશે. આપણા રૂબરૂ વાતાથલાપો અિે સંબંધો સ્થાપવાિા પ્રયાસો 

ઉપિાંત investbrampton.ca આપણા સભંનવત િવા નિવેશકાિોિે ઘણી બધી પ્રાિંનભક માનહતી સિળતાથી પહોંચાડશે અિ ેતે પણ એક જ 

જગ્યા પિથી." 

− પૉલ નવસેન્ટ, િીજિલ કાઉનન્સલિ વૉડથ 1 અિ ે5, સહ-પ્રમ ખ, મેયિિો COVID-19 ઇકોિોનમક સપોટથ ટાસ્ક ફોસથ 

 

"COVID-19 દિનમયાિ ઇકોિોનમક સપોટથ ટાસ્ક ફોસથ સ્થાનિક વ્યવસાયો સાથે ખંતપવૂથક કાયથ કિી િહ્ય ં છે અિ ેતે આ ટેકો જાળવી િાકવા 

પ્રનતબદ્ધ છે જેથી આપણં સ્થાનિક અથથતરં ફિી ઊભ  ંથાય અિે વધ  મજબતૂીથી બહાિ આવ.ે આપણો અથથતરંિ ેફિી બેઠ ં કિવાિો વ્ય હ 

નસટીિી નસ્થનતસ્થાપકતા જાળવવામાં મદદ કિશ ેઅિ ેઆપણ ેઆગળ વધીશ  ંત્યાિ ેસ્પધાથત્મક લાભ પૂિો પાડશે." 

− માઇકલ પેલેશી, િીજિલ કાઉનન્સલિ વૉડથ 2 અિ ે6, સહ-પ્રમ ખ, મયેિિો COVID-19 ઇકોિોનમક સપોટથ ટાસ્ક ફોસથ 

 

"આખા શહેિ ફિતેિા વ્યવસાયો અિ ેસંસ્થાઓિી જેમ જ આપિા શહેિિ ેપિ COVID-19 િા ંિકાિાત્મક પ્રભાવિો સામિો કિવો પડ્યો 

છે. નવકાસ સાધવા માટ ેઆપણે માટે આર્થથક પ િઃઉતત્થાિ ધ્યાિ કેનન્િત કિવાિો મ દ્દો છે અિ ેઅમે અિેક પહેલો પિ િજિ િાંખશ  ંજેિ  ં

સંયોજિ આપણો નવકાસ સાધશે."   

− ડેનવડ બારિક, ચીફ એડનમનિસ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), નસટી ઓફ બ્રમૅ્પટિ 
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કૅિડેાિા સૌથી ઝડપી નવકાસ કિતા શહિેો પૈકી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટિમા ં650,000 લોકો વસ ેછે અિ ેતેમા ં70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ 

તેિો હાદથ છે લોકો. અમિે ઊજાથ મળે છે અમાિા નવનવધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આતકર્થણિ ં કેન્િ છીએ અિે અમ ેતકનિકી અિે પયાથવિણીય િનવિતા 

તિફ દોિી જતી યારાિ ં િેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા નિિોગી શહેિિા નવકાસ માટે છે જે સ િનક્ષત, ટકાઉ અિ ેસફળ હોય. અમાિી 

સાથે Twitter, Facebook, અિે Instagramપિ જોડાવ. અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://www.brampton.ca/


 

 

 

નમરડયા સપંકથ : 

મોનિકા દ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડથિેટિ, નમરડયા એન્ડ કમ્ય નિટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

