
 

 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

સાઇટ સસલકે્શન મગેસેિન દ્વાિા સસટી ઓફ બ્રમૅ્પ્ટનન ેિોકાણ માટ ેશ્રષે્ઠ શહિે તિીક ેનવાજવામાાં આવ્યાં 

બ્રૅમ્પપટન, ઓન્ટારિ્ો (03 સ્ટેમ્પબિ 2021) – ગઈ કાલે સાઇટ સસલેક્શન મગેેસિન જે એક આાંતિિાષ્ટ્રી્ સ્તિ ેમળી આવતયાં વ્ાપાિ પ્રકાશન છે જે 

કોપોિેટ રિઅલ એસ્ટટે અને આર્થિક સવકાસ સવષ ેલખ ેછે તેમણે તમેના કનૅેડાના શે્રષ્ઠ સ્થળોની ્ાદી બહાિ પાડી હતી જેમાાં સસટી ઓફ બ્રૅમ્પપટનને પ્રથ 

20 શહેિોમાાંથી એક હોવાનયાં લેખાવ ય્ાં હતયાં. 

આિેંકકાંગ સાથે સસટીની આર્થિક સવકાસ કચેિી ન ેસાઇટ સસલેક્શન મગેેસિને કનૅેડાના િોકાણ માટનેા શે્રષ્ઠ સ્થળ તિીક ેનવાજ્યાં. સસટીના અસતમહત્ત્વના 

સેક્ટિોને આર્થિક િીતે સવકસાવવાના પ્ર્ાસો પિ સસટી ધ્્ાન કેસન્િત કિવાનયાં ચાલયાં િાખે છે.: ઇનોવેશન અન ેટેકનોલોજી, એડવાન્સ્ડ મૅન્ ય્ફકૅ્ચકિાંગ, ફૂડ 

એન્ડ બેવિજે પ્રોસેસસાંગ અને આિોગ્્ તથા લાઇફ સા્સન્સસ 2020માાં સબિનેસ રિટેશન અન ેસવસ્તિણ પિ સસટીની FDI વ ય્હિચનાના ભાગરૂપ ે

વધય ભાિ આપવામાાં આવ્ો હતો. બ્રૅમ્પપટન કનૅેડાનયાં બીજયાં સૌથી િડપથી સવકાસ પામતયાં શહેિ છે જ્ાની વસ્તી 7,00,000ની આસપાસ છે. સિેિાશ 

ઉંમિ 36 સાથ ેબ્રૅમ્પપટનના ય્વાન, સશસિત અન ેવૈસવધ્્સભિ 3,20,000 જેટલો કામદાિ સમૂહ 234 સાંસ્કૃસતઓનયાં પ્રસતસનસધત્વ કિ ેછે જેઓ 115 

ભાષાઓ બોલે છે. 

 

શહેિની આર્થિક રિકવિી વ ય્હિચનાનો મહત્ત્વપણૂિ સ્તાંભ છે જેન ેબ્રૅમ્પપટન સીટી કાઉસન્સલ દ્વાિા મે 2020માાં માંજૂિી આપવામાાં આવી હતી. 

સસટીના ઇનોવેશન રડસસ્િક્ટનયાં ચાલય િહેલ સવકાસ આ વ ય્હિચનાનો બીજો અગત્્નો મયદ્દો છે. આર્થિક રિકવિીની વ ય્હિચનાનયાં લક્ષ્્ બ્રૅમ્પપટનના 

અથિતાંત્રમાાં સસ્થસતસ્થાપકતા અન ેસ્પધાિત્મક લાભ ઊભો કિવાનયાં છે અન ેતેનાથી સસટીન ેCOVID-19 મહામાિીમાાં આગળ વધવામાાં મદદરૂપ થશ.ે 

બ્રૅમ્પપટન શહેિમાાં નોંધપાત્ર િોકાણ આકષી િહ્યાં છે. નીચે એવી હોડી પરિ્ોજનાઓ આપી છે જેની જાહેિાત તાજેતિમાાં થઈ: 

• અલકે્િા (Alectra): જયનમાાં અલેક્િાએ જાહેિ ક ય્ુંતમેની 200 કેનેડી િોડ સાઉથ ખાતે બ્રૅમ્પપટનમાાં નવા નક્કોિ ઓપિેશન્સ સેંટિનયાં 

બાાંધકામ કિવાની ્ોજના. 

નવા સ્થળના એક રકલોમીટિની અાંદિ રિટેઇલ સેક્ટિના 78 વ્વસા્ો છે અને આવાસ તમેજ ફૂડ સર્વિસસસના 55 વ્વસા્ો 

આવેલા છે. આ સવસ્તાિમાાં 400 કમિચાિીઓ લાવીને - જે હાલના સ્થળે જેટલો િોજગાિ છે તનેા અઢી ઘણા વધય છે - અલેક્િા 

બ્રૅમ્પપટનના ઓપિેશન્સ સેંટિની પાસેના અાંતિ ેરિટેઇલ અન ેફૂડના વ્વસા્ોન ેબળ આપશ,ે જેથી શહિેની સ્થાસનક અથિવ્વસ્થાન ે

જગાડવાનયાં કામ થશ ેઅન ેભસવષ્્માાં સવકાસનો પાંથ પકડાશે. 

• કોક કનૅડેા બોટસલાંગ: રડસેમ્પબિ 2020માાં કોક કનૅેડા બોટસલાંગ દ્વાિા $12.8 સમસલ્નનયાં નવયાં સનવેશ કોક કૅનેડા બોટસલાંગની 

ફેસસસલટીમાાં કિવાનયાં જાહેિ કિા ય્ાં. આ િોકાણનો ઉપ્ોગ પ્રવતિમાન લાઇન ઉત્પાદન િમતાઓન ેઉપભોક્તાઓ માટ ેઉત્પાદના વધય 

ઇનોવેશનની જરૂરિ્ાતન ેપણૂિ કિશ.ે 

• મપેલ લૉજ ફામ્પસિ: આ વષિના પવૂાિધમાાં મપેલ લૉજ ફામ્પસિ દ્વાિા જાહેિાત કિવામાાં આવી ક ેતેઓ તેમના બ્રમૅ્પપટનના કાિખાનાનયાં 

2,50,000 સ્ક્વેિ ફીટ જેટલયાં સવસ્તિણ કિવાની ્ોજના બનાવ ેછે જેનાથી વધાિાના 300 િોજગાિ ઊભા થશ.ે તમેની એવી 

્ોજના પણ છે ક ેચીકન શોપ રિટઇેલ લોકેશનનયાં નવયાં સ્થળ ઊભયાં કિવયાં જેથી 100 જેટલા નવા િોજગાિ સજાિશ.ે 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|85410941f71a4cd1f97208d96f21b584|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637663012837660515|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=HMlnncjhg8M4ATQ7OVqz1ZD3dhsxlV5BduYsmeLWRNo=&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/932


 

સાંપૂણિ પરિણામો અને ક્રમાાંકન સવશ ેવધય માસહતી અહીં ઉપલબ્ધ છે. 

સયવાક્્ો 

 

"બ્રૅમ્પપટન તકોનયાં શહેિ છે અને આપણ ેકૅનેડાના ઇનોવેશન કોરિડોિમાાં પ્રાઇમ લોકેશન ધિાવતા હોવાન ેકાિણ ેતમેજ આપણી સ્પધાિત્મક પ્રસતભાઓના 

સમૂહને કાિણે આપણે િોકાણ માટ ેવૈસવવક વ્વસા્ોન ેએક શે્રષ્ઠ સ્થાન પૂરાં પાડી શકીએ છીએ. અમન ેગવિ છે ક ેઆપણે કનૅેડાના શે્રષ્ઠ લોકેશન તિીક ે

સાઇટ સસલેક્શન મગેેસિન દ્વાિા ચીંધા્ા અને એવા તમામ  સાંભસવત સાઇટ પસાંદગી કતાિઓનયાં સ્વાગત કિીએ છીએ જેથી તેઓ જાણી શક ેકે 

આપણ ેભસવષ્્ના વૈસવવક સ્તિનયાં શહેિ કવેી િીતે બની શક્્ા." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મે્િ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન 

"મહામાિીની અસિોન ેપાછળ મયકીએ તો િોકાણ હવ ેસ્પધાિત્મક લાભ મેળવવા માટે મહત્ત્વની ભૂસમકા ભજવશ ેજેથી આપણે જ્ાિે ફિી જાગી 

ઉઠવાના સ્વ્ન સેવીએ છીએ ત્્ાિ ેબ્રૅમ્પપટનને સ્પધાિત્મક લાભ સસ્થસતસ્થાપકતા લાવી આપશ.ે બ્રૅમ્પપટન આ બાબત ેગાંભીિ છે અન ેઅમને ગવિ છે ક ે

સાઇટ સસલેક્શન મગેેસિન ેઆપણા શહેિન ેિોકાણ માટનેા કનૅેડાના શે્રષ્ઠ સ્થાન તિીક ેનવાજ્યાં. 

- માર્ટિન મેરડિોસ (Martin Medeiros), િીજનલ કાઉસન્સલિ, વૉડિ 3 & 4; પ્રમયખ, ઇકોનોસમક ડવેેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ: સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન. 

"િોકાણ શહેિની આર્થિક રિકવિી વ ય્હિચનાની મહત્ત્વપણૂિ આધાિશીલા છે અને બ્રમૅ્પપટન પોતાન ેએક ઇનોવેરટવ શહેિ તિીક ેસ્થાપવા માટે સમર્પિત 

છે જે કૅનેડા તેમજ સવવવ માટે વ્ાપાિનયાં પ્રાઇમ લોકેશન બનીન ેઉભિી આવે.  અમ ેસાઇટ સસલેક્શન દ્વાિા આપણા સવવવ સ્તિના શહેિને કનૅેડાના 

શે્રષ્ઠ લોકેશન તિીક ેનવાજવામાાં આવ ય્ાં તનેયાં સ્વાગત કિીએ છીએ. આપણા કૌશલ્્ ધિાવતા પ્રસતભાના સમયહ સાથે તમેજ ઇનોવેશન કોરિડોિ પિ 

સસ્થત હોવાથી અને સમર્પિત આર્થિક સવકાસની ટીમ ધિાવતા હોવાથી બ્રૅમ્પપટન આપણા સમાજમાાં િોકાણોનયાં સ્વાગત કિવા તૈ્ાિ છે." 

- પૉલ સવસેન્ટ, િીજનલ કાઉસન્સલિ, વૉડિ 1 & 5; ઉપ પ્રમયખ, ઇકોનોસમક ડવેેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ: સીટી ઓફ બ્રમૅ્પ્ટન. 

"સસટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન ખાતે અ ટમિ ઓફ કાઉસન્સલ પ્રા્ોરિટીને ટેકો આપવા સમર્પિત છીએ: બ્રમૅ્પપટન તકોનયાં શહેિ છે અન ેઅમે પોતાને વ્વસા્ો 

િોકાણ કિ ેતે માટ ેઆદશિ લોકેશન સાસબત કિવાનયાં ચાલય િાખ ય્ાં છે. બ્રમૅ્પપટનના આર્થિક સવકાસની કચેિીમાાં િહેલ આપણી ટીમન ેઅસભનાંદન ક ેઆપણ ે

કૅનેડાના શે્રષ્ઠ લોકેશન તિીક ેઓળખ પામ્પ્ા. આપણે જ્ાિે COVID-19ની મહામાિીમાાંથી આગળ વધી િહ્ા છીએ ત્્ાિ ેઅમારાં ધ્્ાન આપણાં 

શહેિ કવેી િીતે ફિી બેઠયાં થા્ તનેા પિ કેસન્િત છે અને અમ ેચાલય િહલે િોકાણને સ્થાપીને આપણા અથિતાંત્રમાાં સસ્થસતસ્થાપકતા લાવવાનયાં ચાલય િાખીશયાં. 

- ડેસવડ બારિક, ચીફ એડસમસનસ્િેરટવ ઓરફસિ, સસટી ઓફ બ્રમૅ્પપટન 
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કનૅડેાના સૌથી િડપી સવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પપટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્વસા્ો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદિ છે લોકો. 

અમન ેઊજાિ મળ ેછે અમાિા સવસવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષિણનયાં કેન્િ છીએ અન ેઅમે તકસનકી અન ેપ્ાિવિણી્ નસવનતા તિફ દોિી જતી ્ાત્રાનયાં નેતૃત્વ કિીએ છીએ. 

અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાસ માટે છે જે સયિસિત, ટકાઉ અન ેસફળ હો્. અમાિી સાથે Twitter, Facebook,, અને Instagram પિ જોડાવ.અહીં વધય 

જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

સમરડ્ા સાંપકિ : 

મોસનકા દયગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડિનેટિ, સમરડ્ા એન્ડ કમ્પ્યસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્ૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન 

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