
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટનના ફૂડ પ્રોિસેિિંગ ક્ષતે્રન ે#1લો નિંબિ પ્રાપ્ત થયો 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (28 જુલાઈ 2021) – ગઈકાલે સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ે17માિં એન્યુઅલ મેટ્રો િેંકકિંગ્િ રિપોટટના સબઝનેિ ફેિેસલટીઝ 

મેગેસઝનની ફૂડ પ્રોિેસિિંગ સલડિટ કટેેગિીમાિં પહેલો ક્રમાિંક મેળવીને ઉચ્ચતમ પદ પ્રાપ્ત કયુું છે જે તમેન ેિળિંગ બીજા વર્ષે પ્રાપ્ત થયુિં છે. 

બ્રૅમ્પટનને િેંકકિંગના િોજગાિી, જાહેિ કિેલ પરિયોજનાઓ અને તાજેતિની સવસ્તિણ કેટગેરિઝમાિં ઉચ્ચતમ માન્યતા પ્રાપ્ત થઈ. િિંપૂણટ 2021 

િેંકકિંગ્િ અહેવાલ www.businessfacilities.com પિથી મેળવી શકાશે. 

ઓન્ટારિયોના ફૂડ ક્લસ્ટિ અન ેઉત્તિ અમેરિકાના િૌથી સવશાળ એસિ-ફૂડ િેક્ટિ તિીક ેબ્રમૅ્પટન પાિ ેધમધમતો ફૂડ એન્ડ બવેિેજ િકે્ટિ મોજૂદ 

છે જેમાિં તે ઉદ્યોગની અસિમ ટેકનોલોજી, ઉચ્ચ કક્ષાના ઉત્પાદો અન ેઉન્નત કરૃ્ષી પિિંપિાનો ટેકો પ્રાપ્ત છે. બ્રૅમ્પટનનો ફૂડ એન્ડ બેવિજે િેક્ટિ 

એક વન-સ્ટોપ શોપ છે જેમાિં ખોિાકની તપાિ, પ્રરક્રયા અને પેકેસજિંગની િવલતો તેમજ પરિવહન, પેકેસજિંગ રડઝાઇન, િાધનો અને 

િેરિજિેશન સ્ટોિજે એમ બધુિં જ શહેિની અિંદ િ જ િમાયેલ છે. 

બ્રૅમ્પટનના ફૂડ એન્ડ બવેિેજ િેક્ટિ કૅનેડાના GDPને વાર્ર્ષટક ધોિણે $1.3 સબસલયન જેટલુિં યોગદાન આપે છે. ફૂડ એન્ડ બેવિજે સનમાટણ, 

પ્રરક્રયા અને િપોટટ ઉદ્યોગોની આશિે 300 કિંપનીઓમાિં આશિે 8,500 લોકોન ેિોજગાિ મળે છે. 

ફૂડ એન્ડ બવેિજે પ્રોિેસિિંગ િેક્ટિ બ્રૅમ્પટનના ચાિ અસતમહત્ત્વપણૂટ ક્ષેત્રો પૈકી એક ગણાય છે. સિટીના મહત્ત્વપણૂટ ક્ષેત્રો છે: ફૂડ એન્ડ બેવિેજ 

પ્રોિેસિિંગ, એડવાન્સ્ડ મને્યુફેક્ચકિિંગ, હેલ્થ એન્ડ લાઇફ િાયસન્િિ, અન ેઇનોવેશન એન્ડ ટેકનોલોજી. 

બ્રૅમ્પટનના ફૂડ એન્ડ બવેિેજ િેક્ટિનાિં ટોચના િોજગાિદાતાઓમાિં લોબલૉઝ (Loblaws), મપેલ લૉજ ફામ્િટ (Maple Lodge Farms) 

અન ેઇટાલપાસ્તા (Italpasta)નો િમાવેશ થાય છે. ઉપિાિંત, કોકાકોલા બોટસલિંગ અને સગવ એન્ડ ગો પ્રોપેડટ ફૂડ્િ જેવા મહત્ત્વના 

સનયોક્તાઓનાિં કાિખાના બ્રૅમ્પટનમાિં સસ્થત છે. આ બધી કિંપનીઓએ પોતાની હાજિી વ્યુહાત્મક િીતે બ્રૅમ્પટનમાિં િાખી છે જેથી તઓેન ે

શહેિની પ્રસતભા, ઇન્િાસ્ટ્રક્ચિ અને બજાિોની પહોંચનો ફાયદો થઈ શક.ે 

િમસ્ત COVID-19 મહામાિી દિસમયાન બ્રૅમ્પટનનુિં ફૂડ એન્ડ બવેિજે િકે્ટિ મજબતૂ િહ્ુિં છે અન ેઆવા િમયે પણ તે શહેિના આર્થટક 

બળમાિં ચાવીરૂપ યોગદાન આપી શક્યુિં છે. 

બ્રૅમ્પટનના ફૂડ એન્ડ બેવિેજ િેક્ટિ સવશે વધુ માસહતી માટ ેમુલાકાત લો www.investbrampton.ca. 

િવુાક્યો 

"બ્રૅમ્પટનના ફૂડ એન્ડ બવેિજે િકે્ટિ ેખોિાક દુકાનોમાિં મળતો િહે તમેાિં અગત્યની ભૂસમકા ભજવી છે અન ેકૅનેરડયનોને COVID-19ની 

મહામાિીમાિં ભૂખ્યા નથી િાખ્યા, અન ેએટલે એટલે જ અમ ેઅમાિા અસનવાયટ કામદાિોનો તેમના યોગદાન માટ ેઆભાિી છીએ. આ િળિંગ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.businessfacilities.com/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|95fa7aa2c16545d4b1f308d951cfd75f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637630775379718507|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Sr+u7iUAgS1D8Ituf97aHcf1qT6+hQdSdVxQidwIRRs=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.investbrampton.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|95fa7aa2c16545d4b1f308d951cfd75f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637630775379718507|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=bAhbWsPBUZpVLyY9oRw/HD7RAYlYC254Un3wMt7xIxg=&reserved=0


 

 

બીજુિં વર્ષટ છે જ્યાિે અમને ફૂડ પ્રોિેસિિંગ સલડિ તિીક ેસબઝનેિ ફેસિસલરટઝ મગેેસઝનમાિં પ્રથમ ક્રમાિંક પ્રાપ્ત થયાનુિં અસતશય ગૌિવ છે. આવુિં 

િેંકકિંગ મલવુિં તે આપણા ફૂડ એન્ડ બેવિજે પ્રોિેસિિંગ વ્યવિાયોના ઉત્તમ કાયટનો પુિાવો છે અને િાથે જ આપણી આર્થટક સવકાિ ટીમ જેમણે 

િહાય પૂિી પાડી." 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

“COVID-19ની આખા સવશ્વના વ્યવિાયો પિ અનેક અિિો થઈ અન ેબ્રૅમ્પટનના ફૂડ એન્ડ બવેિજે પ્રોિેસિિંગ િેક્ટિના પ્રયાિોથી આવા 

અભૂતપૂવટ પડકાિોનો િામનો કિવામાિં િમાજન ેમાગટ ચીંધવામાિં આવ્યો. અમે અમાિા વ્યવિાયો અન ેતમેના કમટચાિીઓનો આભાિ માનીએ 

છીએ અને સિટી તમેની િાથે કાયટ ચાલુ િાખવા ઉત્િકુ છે." 

- માર્ટટન મેરડિોિ (Martin Medeiros), િીજનલ કાઉસન્િલિ, વૉડટ 3 & 4; પ્રમખુ, ઇકોનોસમક ડવેેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ: િીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પ્ટન. 

"મટે્રો િેંકકિંગ્િ રિપોટટના સબઝનેિ ફિેેસલટીઝ મગેેસઝનની ફૂડ પ્રોિેસિિંગ સલડિટ કેટગેિીમાિં પહેલો ક્રમાિંક િળિંગ બીજે વર્ષે મેળવતા અમને ગૌિવની 

લાગણી થાય છે. અમાિી િમર્પટત આર્થટક સવકાિ ટીમનો આભાિ જેઓ આ ક્ષેત્રન ેઊભો કિીન ેિહાય કિવાનુિં કાયટ કિ ેછે તમેજ િમસ્ત 

ક્ષેત્રોના વ્યવિાયો અને તનેા કમટચાિીઓનો આભાિ. વ્યવિાય ટકાવી િાખવા અને સવસ્તૃત કિવા પિ ધ્યાન કેસન્િત કિીન ેઅમે બ્રૅમ્પટનમાિં 

આવેલ નવા વ્યવિાયોને સિટી ખાત ેલાવવા કાયટ કિી િહ્ા છીએ અને િાથે જ હાલમાિં ચાલી િહેલ અભૂત વ્યવિાયોને િહાય આપી િહ્ા 

છીએ. 

- પૉલ સવિેન્ટ, િીજનલ કાઉસન્િલિ, વૉડટ 1 & 5; ઉપ પ્રમુખ, ઇકોનોસમક ડવેેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ: િીટી ઓફ બ્રમૅ્પ્ટન. 

"આપણો સબઝનેિ િમુદાય બ્રૅમ્પટનની કિોડિજ્જૂ છે અન ેસિટી ખાત ેઅમાિી ટીમ તેમન ેકોઇપણ િિંજોગોમાિં િફળતા મળે તેમાિં િહાય કિવા 

અમ ેિમર્પટત છે. આપણા ફૂડ એન્ડ બેવિેજ િેક્ટિના પ્રયાિો માટ ેઅમને ગૌિવ છે – તેમજ અમાિી િમર્પટત આર્થટક સવકાિ ટીમ માટ ે– 

જેમને િળિંગ બીજા વર્ષ ે1લા ક્રમાિંકની માન્યતા સબઝનેિ ફેસિસલટીઝ મગેેસઝન તિફથી મળી છે." 

- ડેસવડ બારિક, ચીફ એડસમસનસ્ટ્રેરટવ ઓરફિિ, સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાિં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વિ ેછે અન ેતમેાિં 75,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદટ છે લોકો. અમને ઊજાટ મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાજોમાિંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષટણનુિં કેન્િ છીએ અને અમે તકસનકી અન ેપયાટવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુિં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િુિસક્ષત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384134356|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z+CBkW0FVvN+YyCUNfVcR9tVXRWqgA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g=&reserved=0
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સમરડયા િિંપકટ : 

પ્રભજોત કૈન્થ 

કોઓર્ડટનેટિ, સમરડયા એન્ડ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િિંવાદ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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