
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન, ડાઉનટાઉનમાાં અન ેપોતાનાના સ્થળાાંતિ માટનેા િોજિના $100 મમમિયન જેટિા 

િોકાણન ેસમથથન આપ ેછે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (27 જાન્યુઆિી 2022) – ગઈ કાિની બેઠકમાાં બ્રમૅ્પટન સીટી કાઉમન્સિ ેિોજસથ કમ્યુમનકેશન (Rogers 

Communications)ના ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાાં સ્થળાાંતિ કિવાની ભિામણન ેમાંજૂિી આપી હતી. 

 

પ્રગમતના આ નવા તબક્કાના માધ્યમથી 3,000 કમથચાિીઓ ડાઉનટાઉનમાાં 2,00,000 ચોિસ ફૂટની જગ્યામાાં સ્થળાાંતિ કિશ.ે નવા કેમ્પસમાાં 

ઓરફસ અન ેછૂટક વપેાિની જગ્યાઓનુાં મમશ્રણ સમાયેિ છે જેમાાં તબક્કાવાિ વધાિાની ઓરફસો માટ ેજગ્યા કિવામાાં આવશ.ે 

 

આ વ્યૂહાત્મક નવુાં સ્થાન અને િોકાણ, ગમતશીિ પરિવહનિક્ષી સમુદાયને ઉત્તજેન આપવામાાં મદદ કિશ ેઅને કનેેડાના ઇનોવશન કોરિડોિના 

કેન્રમાાં િોજસથની નવી કચેિી મસ્થત હશ ેજેનાથી િોજસથ તમેજ બ્રૅમ્પટન માટે પ્રમતભાઓ સુધીની પહોંચ સુિભ બનશ.ે ઉપિાાંત, િોજસથ 

બ્રૅમ્પટન કેમ્્સમાાંથી સાયબિમસક્યોરિટી એકમનુાં સ્થળાાંતિ ઇનોવેશન રડમસ્િક્ટમાાં થવાથી સાયબિમસક્યોરિટીમાાં િાષ્ટ્રીય સ્તિના આગવેાન તિીક ે

શહેિની સાખ વધશ ેઅને મજબૂત બનશ.ે 

સવુાક્યો   

"ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનમાાં િોજસથના પ્રસ્તામવત સ્થળાાંતિથી મને તો ખબૂ જ િોમાાંચની િાગણી થાય છે, જેનાથી હાથ પિ િેવાયેિ જબિદસ્ત 

પરિવતથન અને તાજેતિમાાં મસટી દ્વાિા કિાયેિ મનવેશમાાં પ્રગમત થશ.ે બ્રૅમ્પટન આપણા વ્યવસાયો માટે આવકાિ આપતુાં ઘિ બન ેતે સુમનમચચત 

કિવા અમ ેપ્રમતબદ્ધ છીએ, અન ેઅમાિી કાઉમન્સિ અન ેકમથચાિીગણ આ નવી પ્રગમતના સમથથન માટ ેઅમાિા તમામ ભામગદાિો સાથ ેસઘન 

કાયથ કિી િહ્યા છે. શહેિના હાદથમાાં િોજસથની નવી સાઇટથી કેનેડાના ઇનોવેશન કોરિડોિમાાં સાયબિમસક્યોરિટીના િાષ્ટ્રીય આગવેાન તિીકનેી 

આપણી મસ્થમતને હજુાં મજબૂત બનાવશ ેઅને હુાં આગામી સોપાનની આતુિતાથી પ્રમતક્ષા કરાં છુાં. 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનન ેપરિવર્તથત કિવાના પ્રયાસોમાાં શહેિ હિણફાળ ભિી િહ્યુાં છે જયાાં તેમનુાં મવઝન િોકોને આકર્થવા, પોસ્ટ-સકેન્ડિી 

ઉપયોગ અન ેઇનોવેશન તમેજ ટકેનોિોજી પિ કેમન્રત છે. નવા િોજસથ કમ્યુમનકેશન ઓરફસના મવકાસના માધ્યમથી તમેજ 3,000 

કમથચાિીઓના સ્થળાાંતિથી આ કમે્્સ ડાઉનટાઉનનુાં દીઘથકાિીન પનુરત્થાન અને આર્થથક સફળતાન ેબળ આપશ.ે મે આ િોમાાંચક પરિયોજનાનુાં 

આયોજન કિતા િહવેા આતુિ છીએ જેથી આપણા િહેવાસીઓ, વ્યવસાયો અન ેસ્થામનક મહસ્સાધાિકો માટે શહેિના હાદથનને ેઉન્નત કિી 

શકાય." 



 

 

- પૉિ મવસેન્ટ, િીજનિ કાઉમન્સિિ , વૉડથ 1અને 5; પ્રમુખ, પમલિક વક્સથ એન્ડ એમન્જમનયરિાંગ, મસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"િોજસથ દ્વાિા થયેિ સ્થાનાાંતિણ આપણા શહેિના ડાઉનટાઉનમાાં ચાિી િહેિા પરિવતથનકાિી કાયથ અન ેવ્યૂહાત્મક િોકાણોનુાં પ્રમાણ છે. આ 

મમમશ્રત વપિાશના મવકાસન ેસમથથન આપીને અમ ેઆપણા િહેવાસીઓ અને વ્યાપારિક સમુદાય માટ ેવધ ુમવસ્તારિત, દીઘથકાિીન તકો ઊભી 

કિી િહ્યા છીએ. મન ેઆ મવકાસન ેસમથથન આપતા આાંદ થાય છે જેનાથી આપણા શહેિ માટ ેગમતશીિ અન ેમસ્થમતસ્થાપક ડાઉનટાઉન ઊભુાં 

થશ.ે" 

- માર્ટથન મેરડિોસ (Martin Medeiros), િીજનિ કાઉમન્સિિ, વૉડથ 3 & 4, પ્રમુખ, ઇકોનોમમક ડવેિેપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ: સીટી 

ઓફ બ્રૅમ્્ટન. 

"વ્યૂહાત્મક િોકાણો અન ેઆયોજનના માધ્યમથી, અમે અમાિા ભાગીદાિો અને અમાિા વપેાિી સમદુાયને સાંકેત આપી િહ્યા છીએ ક ેઅમે સ્માટથ, 

ટકાઉ અને સફળ મવકાસ આગળ ધપાવવા અાંગે ગાંભીિ છીએ. મવશરે્ આનાંદ તે વાતનો છે ક ેિોજસથ પણ આ મદુ્દો સ્વીકાિે છે અને આપણા 

ડાઉનટાઉનમાાં થઈ િહેિ પરિવતથનકાિી કાયથમાાં જોડાવા આતુિ છે. આ નવી પ્રગમતથી અમે િોજગાિ સર્જીશુાં જેથી આર્થથક પનુરત્થાન અન ે

મવકાસ થઈ શક ેઅન ેબ્રૅમ્પટનના મનવાસીઓની જીવન ગણુવત્તામાાં સુધાિો િાવી શકાશ.ે 

- ડેમવડ બારિક, ચીફ એડમમમનસ્િેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), મસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી મવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુિોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદથ છે િોકો. અમન ેઊજાથ મળ ેછે અમાિા મવમવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્થણનુાં કેન્ર છીએ અને અમે તકમનકી અન ેપયાથવિણીય નમવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા મનિોગી શહેિના મવકાસ માટે છે જે સુિમક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

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

 

મમરડયા સાંપકથ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન મમલ્ટકલ્ચિિ મમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=W/DGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4+Idz3/IupY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BxVhpy+SWV2BSdFt/KH6Bpsezw2o/QWV6gtferL+OD8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254841732|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Cr+hpoA7mZam6mkB28o6KFZwZzhxRJB0xysnDq0iH0w=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254851726|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=sgEdbSJ02I4EHG4r1CnXjCPxW2y+syLmdKANy+Huuyg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

