
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે          

વર્ષ 2021 માટ ેfDI Intelligence (એફ.ડી.આઇ. ઇન્ટલેિજન્સ)ન ું રનેન્કુંગ (ક્રમાુંકન) 

બ્રમે્પટનન ેભલવષ્યન ું અગ્રસેર શહરે અન ેમ ખ્ય રોકાણ સ્થળ તરીકનેી લસ્થલતમાું મકૂ ેછે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જૂન 18, 2021) – આજરોજ, ફાઇનાલન્સયિ ટાઇમ્સ (UK) ન ું એક રડલવઝન, fDI ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા અમેરરકન 

સીટીઝ ઓફ ધી ઇયર ઍવોર્ડસષના પરરણામોની ઘોર્ણા કરવામાું આવી, જેમાું સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનને ટોચનાું 10 મધ્યમ-કદના ભાલવ અમરેરકી 

શહેરોની શે્રણીમાું છઠ  ્ું રેનન્કુંગ મળય ું. 

બ્રેમ્પટનને ટોચનાું 10 મધ્યમ-કદના ભાલવ અમેરરકી શહેરોની કનેલટટલવટી શે્રણીમાું બીજ ું , અન ેFDI વ્યૂહરચના શે્રણી માટે ટોચનાું 25 

અમેરરકી શહેરોમાું બારમ ું રેનન્કુંગ મળય ું. 

 

બ્રેમ્પટનના ફોરેઇન ડાઇરેટટ ઇનવસે્ટમેન્ટ (FDI) પ્રયત્નોએ શહેરના ચાવીરૂપ ક્ષતે્રો પર ધ્યાન આપવાન ું ચાિ  રાખ્ય ું છે: ઇનોવેશન (નવીન 

શોધ) અન ેટકેનોિોજી, આધ લનક ઉત્પાદન, ખાદ્યપદાથો અન ેપીણાું પ્રરક્રયાકરણ, અને આરોગ્ય અન ેજીવ લવજ્ઞાન. વર્ષ 2020 માું, શહેરની 

FDI વ્યૂહરચનાના ભાગરૂપે ધુંધો જાળવી રાખવો અન ેલવસ્તારવા પર વધારાનો ભાર મૂકવામાું આવ્યો હતો.  

રોકાણ એ શહેરની આર્થષક રરકવરી વ્યૂહરચનાનો ચાવીરૂપ આધાર છે જેન,ે બ્રેમ્પટન સીટી કાઉલન્સિે ગત મ,ે 2020 માું મુંજૂરી આપી હતી. 

શહેરના ઇનોવેશન રડલસ્િટટનો અલવરત લવકાસ વ્યૂહરચનાનો બીજો એક મહત્વનો ભાગ છે. આર્થષક રરકવરી વ્યૂહરચનાનો હેત  બ્રેમ્પટનના 

અથષતુંત્રમાું લસ્થલતસ્થાપકતા અન ેસ્પધાષત્મક િાભ િાવવાનો છે, અન ેતેનાથી શહેરને COVID-19 વૈલવવક મહામારીમાુંથી આગળ વધવામાું 

મદદ મળશ.ે 

બ્રેમ્પટનને fDi ઇન્ટેલિજન્સ પાસથેી માન્યતા મળી હોય તેવ ું આ પહેિી વાર બન્ય ું નથી. આ રેનન્કુંગ્સ દર બ ેવર્ે તાજા (રરન્ય ) કરવામાું આવે 

છે, અને છેલિાું આ્ વર્ષથી, લબઝનેસ ફ્રેન્ડિીનેસ, સીટી ઓફ ધી ફ્ય ચર, ઇન્ફ્રાસ્િટચર અન ેકનેલટટલવટી જેવી શે્રણીઓમાું બ્રેમ્પટન સતતપણ ે

જીત્ય ું છે અથવા બ્રેમ્પટને ટોચની નજીકન ું સ્થાન મેળવ્ય ું છે. 

fDi ઇન્ટેલિજન્સ શહેરોને રેનન્કુંગ આપતી વખત ેપાુંચ શે્રણીઓન ેધ્યાનમાું િે છે: આર્થષક સુંભલવતતા, ધુંધાકીય અન કૂળતા (લબઝનેસ 

ફ્રેન્ડિીનસે), માનવ મૂડી અને જીવનશૈિી, ખચષ અસરકારકતા અન ેકનેલટટલવટી. 

રેનન્કુંગ્સ લવશ ેસુંપણૂષ પરરણામો અને વધ  માલહતી અહીં ઉપિબ્ધ છે. 

અવતરણો (ટવૉટ્સ): 

“બ્રેમ્પટન એક તકો આપત ું શહેર છે જેમાું સ્પધાષત્મક પ્રલતભાનો સેત  નવીન શોધમાું આગવેાની કર ેછે. ટોચનાું 10 મધ્યમ-કદના ભાલવ અમેરરકી 

શહેર તરીક ેfDI ઇન્ટેલિજન્સ પાસેથી ફરીથી ઓળખ મળવા બદિ અમ ેગૌરવ અન ભવીએ છીએ. આ ઍવોર્ડસષ આપણે પહેિેથી જાણીએ 

છીએ તેન ેવધારે મજબૂત બનાવ ેછે – બ્રેમ્પટન એક વલડષ-ટિાસ શહેર છે અન ેવૈલવવક ધુંધાઓ માટ ેરોકાણ કરવા જેવ ું એક મ ખ્ય સ્થળ છે.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“આપણે રરઓપન કરવાન ું શરૂ કરી રહ્ાું છીએ અન ેCOVID-19 વલૈવવક મહામારીના પ્રભાવોમાુંથી આગળ વધી રહ્ાું છીએ ત્યાર,ે 

બ્રેમ્પટનના અથષતુંત્રમાું લસ્થલતસ્થાપકતા અન ેસ્પધાષત્મક િાભ મેળવવામાું રોકાણ મહત્વની ભૂલમકા ભજવશ.ે fDI ઇન્ટેલિજન્સ પાસથેી 
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તેઓના અમેરરકન સીટીઝ ઓફ ધી ઇયર ઍવોર્ડસષ માટે ફરીથી ઓળખ મળવા બદિ અમ ેગૌરવ અન ભવીએ છીએ, અને બ્રમે્પટનને ભાલવ 

અગ્રણી શહેર બનાવતી બાબતો લવશ ેવધ  જાણવા બધી લવદેશી કુંપનીઓને આવકારીએ છીએ.” 

- માર્ટષન મૅડીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનિ કાઉલન્સિર, વોર્ડસષ 3 અને 4; પ્રમ ખ, આર્થષક લવકાસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“રોકાણ સીટીની આર્થષક રરકવરી વ્યૂહરચનાનો ચાવીરૂપ આધાર છે, અન ેબ્રેમ્પટન પોતાને નવીન શહેર તરીકેની અન ેદ લનયાભરના ધુંધાઓ માટે 

મ ખ્ય રોકાણ સ્થળ તરીકનેી લસ્થલતમાું િાવવા સમર્પષત છે. અમ ેfDI ની ઓળખન ેઆવકારીએ છીએ ક ેબ્રેમ્પટન ટોચન ું મધ્યમ-કદન ું ભાલવ 

શહેર છે. એક વલડષ-ટિાસ શહરે તરીક,ે અમારો ભાવાથષ ધુંધાઓનો થાય છે, અન ેઅમે આપણાું સમ દાયમાું લવદેશી રોકાણને આવકારવાની આશા 

રાખીએ છીએ.” 

-પૉિ લવસેંટે (Paul Vicente), પ્રાદેલશક કાઉલન્સિર, વોર્ડસષ 1 અને 5; ઉપાધ્યક્ષ, આર્થષક લવકાસ અને સુંસ્કૃલત, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટન એક તકો આપત ું એક શહેર છે, અને કનેેડાના ઇનોવેશન કોરરડોર અને આપણાું સ્પધાષત્મક કાયષબળ પર આપણું મ ખ્ય સ્થળ બનીન,ે 

આપણ ેલવદેશી ધુંધાઓને આપણી ધરતી પર પગ મૂકાવવા આપણન ેપોતાન ેશે્રષ્ઠ સ્થળ તરીક ેસ્થાપવાન ું ચાિ  રાખીએ છીએ. સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટનમાું કમષચારીગણ વતી, હ ું fDI ઇન્ટેલિજન્સ પાસથેી ફરીથી ઓળખ મળવા બદિ આપણું ગૌરવ વ્યટત કરવા ઇચછ ું છ ું, અને બ્રમે્પટન 

આપી શક ેછે તે બધાુંની ચચાષ કરવા આપણાું સમર્પષત આર્થષક લવકાસ કમષચારીઓ સ ધી પહોંચવા લવદેશી ધુંધાઓન ેઆવકારું છ ું.” 

- ડેલવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડલમલનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

-30- 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 
 

વમરડયા સાંપકદ  : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્ (Strategic Communication)  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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