
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                   

 

બ્રમૅ્પટનના આર્થિક વવકાસની કચિેી (Brampton Economic Development Office) શહિેન ેિોકાણ કિવા માટને ું ઉત્કષૃ્ટ સ્થળ 

સ્થાવપત કિવાન ું ચાલ  િાખ ેછે  

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (22 એવિલ 2022) – COVID-19 મહામાિીમાુંથી સાજા થઈને જ્યાિ ેતનેા દ ષ્પ્િભાવમાુંથી આગળ વધી િહ્ ું છે ત્યાિ ે

બ્રૅમ્પટનને િોકાણ કિવા માટેન ું ઉત્કૃષ્ટ સ્થળ અને નવકલ્પનાના અગ્રણી તિીકે સ્થાવપત કિવામાું, સ્થાવનક િવતભાઓનો વવકાસ કિવામાું અને 

સાહવસકોને સહયોગ આપવામાું બ્રૅમ્પટનના આર્થિક વવકાસની કચેિી માગિ ઉજાગિ કિવામાું અગ્રસેિ િહ્ ું છે.  

 

આ ટમિ ઓફ કાઉવન્સલની િાથવમકતાઓની અવગ્રમતાઓના સમથિનમાું જે પરિવતિનક્ષમ પહેલો કાયિિત છે અન ેપાયારૂપ સુંબુંધલક્ષી 

કમિચાિીગણ જેઓ તેન ું ચણતિ કિી િહ્ા છે અને જાળવી િહ્ા છે તેનાથી સુંપૂણિ સમ દાયો બનાવવામાું મદદ મળશ,ે અથિતુંત્રની સુંભાવનાઓ 

ખ લ્લી થશે અને ઇનોવેશન કોરિડોિમાું બ્રૅમ્પટનની અનન્ય વસ્થવત દૃઢ બનશ.ે  

 

મ ખ્ય મ દ્દાઓ નીચે મ જબ: 

 

સપોટિ લોકલ 

• મે 2020માું િહેવાસીઓ લોકલ એટલેક ેસ્થાવનક ઉત્પાદો ખિીદ,ે ખાય, ઉપહાિ તિીકે આપે અને સપોટિ કિ ેત ેમાટે આજે, વસટીએ 

તેમના "સપોટિ લોકલ”અવભયાનની શરૂઆત કિી.  

• સપોટિ લોકલ અવભયાન વસટીના આર્થિક સ ધાિની વ્ય હિચનાની મહત્ત્વપૂણિ પહેલ હતી, એક એવી યોજના જેનાથી COVID-19 

મહામાિીથી િભાવવત વ્યવસાયોને મદદ કિીને શહેિના અથિતુંત્રને ફિી ધમધમત ું કિી શકાય. 

 

ઇનોવશેન રડવસ્િક્ટ: 

• વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ઇનોવેશન અને ઉદ્યોગસાહવસક ઇકોવસસ્ટમ બનાવીને તેમના ડાઉનટાઉનની આર્થિક સુંભાવનાને પ નર્જીવવત 

કિીને તનેે ફિી ખ લ્લી કિવાન ું ચાલ  િાખ ેછે: બ્રૅમ્પટન ઇનોવેશન રડવસ્િક્ટ 

• 2019થી કિાિ બનવાના શરૂ થયા ત્યાિથી અત્યાિ સ ધીમાું વસટીએ તનેા ઇનોવેશન રડવસ્િક્ટમાું $20.5 વમવલયન જેટલી માતબિ 

િકમ િોકવાની િવતબદ્ધતા દશાિવી છે અને ત ેઉપિાુંત ઇનોવેશન ભાગીદાિો પાસેથી આશિે $55.2 વમવલયન જેટલ ું િોકાણ થઈ િહ્ ું 

છે. 

• 2019 થી 2021ના સમયગાળામાું છ જેટલા નવા ભાગીદાિો ઇનોવશેન રડવસ્િક્ટમાું પોતાની હાજિી નોંધાવી ચ ક્યા છે. ઇનોવેશન 

રડવસ્િક્ટના ભાગીદાિોમાું સમાવેશ થાય છે બ્રૅમ્પટન આુંત્રિ ન્યોિ સેંટિ, બીહાઇવ બ્રૅમ્પટન (BHive Brampton), િાયેિસનની 

આગેવાનીમાું વન્ચિ ઝોન, અવલ્ટટ્ય ડ એક્સેલિટેિ, ફાઉન્ડિ ઇવન્સ્ટટ્ય ટ, અલગોમા ય વનવર્સિટી અને િોજસિ સાયબિવસક્યોિ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/753
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978


 

 

કેટેવલસ્ટ મ ખ્ય મથક અને એક્સેલિટેિ. શરેિડન એજ (Sheridan Edge), ઇનોવેશન રડવસ્િક્ટ ઊભ ું કિવા માટ ેબ્રૅમ્પટન બોડિ 

ઓફ િેડ અને ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન BIA પણ મહત્ત્વપૂણિ ભાગીદાિો છે. 

• માચિમાું, વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનને રડવલપસિ અસોવસએશન ઓફ કૅનડેા (EDAC) માકેટટુંગ કૅનડેા એવૉડિ તેમના ઇનોવેશન રડવસ્િક્ટ 

વવરડયોમાટ ેિદાન કિવામાું આવ્યો હતો. 

 

ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન 

• વસટીએ પોતાના ડાઉનટાઉનના વવકાસ માટે પગલાું લવેા ચાલ  િાખ્યા છે જેમાું સામેલ છે 12-મવહનાના વેલકમમુંગ સ્િીટ્સ 

પાયલટ િોગ્રામન ું લોકાપિણ. િોગ્રામનો હતે  ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાું લોકો સ ધી લક્ષયાુંરકત આઉટરિચ સવેાઓ પહોંછાડવાનો છે, 

જેથી સ્થાવનક વ્યવસાયો અન ેિહેવાસીઓની જરૂરિયાતોને સુંબોધી શકાય અને સલામતીમાું સ ધાિો લાવવામાું મદદ મળે. 

• 2022માું, શહેિનો સ્ટાફ ડાઉનટાઉનના વ્યવસાયો અને િહેવાસીઓને સહાય કિવા અન ેડાઉનટાઉનને પ નઃજીવવત કિવા માટે 

કાયિક્રમો અન ેપહેલો પહોંચાડવાન ું ચાલ  િાખવા માટ ેવસટીએ તેમન ું ડાઉનટાઉન િોજેક્ટ્સ સેંટિ ખોલ્ય ું છે.  

 

 

 

 

 

બ્રમૅ્પટન આુંત્રિ ન્યોિ સને્ટિ: 

• બ્રૅમ્પટન આુંત્રિ ન્યોિ સેન્ટિ કો-વર્કિંગ સ્પેસ 2019માું જ્યોજિ સ્િીટ ખાતે ખોલવામાું આવ્ય ું ત્યાિથી કમિચાિીગણ સ્થાવનક 

ઉદ્યોગસાહવસકોને સહાય કિવા સમર્પિત છે જેન ેપરિણામે આશિે 2000 નવા િોજગાિન ું સજિન થઈ શક્ય ું છે. 

• ટીમે 44,000 કિતા વધ  પૂછપિછોના જવાબ આપ્યા છે, 5,299 નાના વ્યવસાય સલાહમસલતો હાથ ધિી છે, 44,193 

સહભાગીઓ માટ ે2,851 સેવમનાિોને અુંજામ આપી શક્યા છે, 102 ય વા લોકોને ક લ $3,06,000 ના સમિ કુંપની ગ્રાુંટ જાિી કિી 

શક્યા છે અને ક લ $7,31,000 જેટલી િકમન ું સ્ટાટિિ કુંપની ગ્રાુંટન ું ભુંડોળ 175 વ્યવસાયો માટે જાિી કિી શક્યા છે. 

• 2021માું બ્રૅમ્પટન આુંત્રિ ન્યોિ સેન્ટિ ેઇમજિન્સી મેનેજમેન્ટ ઓરફસ સાથે સહયોગ સાધ્યો હતો જેથી નાનાથી મધ્યમ કદના 

બ્રૅમ્પટનના વ્યવસાયોને મફત COVID-19ની િવેપડ સ્ક્રીમનુંગ રકટ્સ પૂિી પાડી શકાય.  

 

િત્યક્ષ વવદશેી િોકાણ (Foreign Direct Investment): 

• ફોરિન ડાયિેક્ટ ઇનવેસ્ટમેન્ટ (FDI)ના કાઉવન્સલ દ્વાિા મુંજૂિ થયેલ વ્ય હના ભાગરૂપે બ્રૅમ્પટનના આર્થિક વવકાસની 

કચેિી (Brampton Economic Development Office) દ્વાિા InvestBrampton અને 2019માું બ્રૅમ્પટન 

મીન્સ વબઝનેસ નાઓ (Brampton Means Business Now) માટ ેFDI આકર્િવા માટે બ્રામન્ડુંગ અને માકટેટુંગના 

િયાસોની શરૂઆત કિવામાું આવી. 

• મેયિ બ્રાઉન અને કાઉવન્સલના સભ્યો 10 કિતા વધ  આુંતિિાષ્ટ્રીય વમશનો હાથ ધિી ચ ક્યા છે જેના પરિણામે બ્રૅમ્પટનમાું પાુંચ નવા 

વ્યવસાયોએ પદાપિણ કય િં અન ેપાુંચ વબઝનેસ રિટેન્શન અને વવસ્તિણ પરિયોજનાઓને ઓળખી શકાઇ છે. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1029
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1029
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1026
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1026
https://investbrampton.ca/


 

 

• સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન દ્વાિા બીહાઇવ બ્રૅમ્પટન (BHive Brampton)ન ું લોકાપિણ થય ું, જે બ્રૅમ્પટનના ઇનોવેશન રડવસ્િક્ટમાું 

આુંતિિાષ્ટ્રીય સાહવસકો માટે સોફ્ટ લૅમન્ડુંગ પૅડન ું કાયિ કિશ.ે તેના લોકાપિણથી અત્યાિ સ ધી 38 નવા વ્યવસાયો બીહાઇવ 

(Bhive)માું સ્વીકૃત થયા છે. 

 

વબઝનસે રિટને્શન અન ેવવસ્તિણ:  

• બ્રૅમ્પટનના આર્થિક વવકાસની કચેિી (Brampton Economic Development Office)એ 2019 થી અત્યાિ સ ધીમાું આશિે 

2,500 િોજગાિ ઊભા કિવા અને જાળવી િાખવામાું સહાયતા કિી છે. 

• જે 2,500 િોજગાિ ઊભા કિવામાું આવ્યા અને જાળવવામાું આવ્યા તેમાું શહેિમાું િહેલી અમેઝોન (Amazon)ની હાજિીનો 

સમાવેશ થતો નથી જેનો વવકાસ COVID-19 મહામાિી દિવમયાન થયો. અમેઝોનના પદવચહ્નમાું હવે બ્રૅમ્પટન ખાતેની છ 

સવલતોનો સમાવેશ થાય છે જેમાું લગભગ 8,000 લોકોન ેિોજગાિ મળ્યો છે.  

• માચિમાું, વસટીએ જાહેિ કય િં કે MDA એ બ્રૅમ્પટનને તેના નવા હતે -વનર્મિત વવૈવવક હેડક્વાટિિ અન ેસેન્ટિ ઑફ એક્સેલન્સ ફોિ 

સ્પેસ િોબોરટક્સ માટનેા સ્થળ તિીકે પસુંદ કય િં.. નવી સ્ટેટ-ઓફ-દ-આટિ સવલતમાું હશે Canadarm3 અન ે700 કિતા વધ  

અવત-કૌશલ્યવાન કમિચાિીઓ. 

 

વસટીના આર્થિક વવકાસના પરિણામો વવશ વધ  માવહતી અહીં આપેલ િજૂઆતમાું મળી જશ.ે બ્રૅમ્પટનના આર્થિક વવકાસની કચેિી 

(Brampton Economic Development Office) વવશ ેવધ  જાણકાિી અહીં મળશે. 

 

સ વાક્યો 

 

“બ્રૅમ્પટન એક આકર્િક પરિવતિનની મધ્યમાું છે, અને કાઉવન્સલની આ અવવધ દિવમયાન, અમે આપણા શહેિને એક મોટા ઇનોવેશન અને 

શૈક્ષવણક કેન્ર તિીકે વવકસાવ્ય ું છે, ભવવષ્પ્યની કૌશલ્યલક્ષી નોકિીઓ ઊભી કિી છે અન ેિખ્યાત વૈવવવક કુંપનીઓન ેઅહીં જ આપણા શહિેમાું 

જાળવી િાખી છે તેમજ તેને વવસ્તાિવામાું સહાય કિી છે. બ્રૅમ્પટન વ્યવસાયોને ગુંભીિતાથી લે છે અને જ્યાિ ેઆપણા વ્યવસાયો અને 

ઉદ્યોગસાહવસકો સફળ થાય છે ત્યાિે આપણા આખા સમાજને લાભ મળે છે." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1028
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1028
https://pub-brampton.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=46999
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/key-sectors/&data=04|01|Andrea.Magana@brampton.ca|aa9f580e672c4b06dba308da020eb6cc|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637824559463798181|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=cu2gDCGY/whUxfVaF+qoIH54Madpogopv/lXAT0NCZk=&reserved=0


 

 

“આપણે હવે COVID-19 મહામાિીન ેબે વર્િથી વધ  સમય સ ધી સહન કિી ચ ક્યા છીએ, અને આપણો વેપાિી સમાજ તેનાથી અવતશય 

િભાવવત થયો છે - પિુંત  બ્રૅમ્પટન કાઉવન્સલ અન ેઅમાિી સમર્પિત આર્થિક વવકાસ ટીમે આપણા સ્થાવનક વ્યવસાયો અને ઉદ્યોગસાહવસકો 

માટે લીધેલ દિેક િયાસોમાું હાજિી આપી છે. આર્થિક સ ધાિની િણનીવત પિ ધ્યાન આપીને અમે બ્રૅમ્પટનન ેિોકાણ કિવા માટેના ઉત્કૃષ્ટ સ્થળ 

તિીકે સ્થાવપત કિવાન ું ચાલ  િાખ્ય ું છે અને તેથી આપણું શહેિ મહામાિીના િભાવથી હવ ેદૂિ જઈ િહ્ ું છે.” 

- માર્ટિન મેરડિોસ (Martin Medeiros), િીજનલ કાઉવન્સલિ, વૉડિ 3 અન ે4; િમ ખ, ઇકોનોવમક રડવલપમેન્ટ, સીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન 

"ટમિ ઓફ કાઉવન્સલની િાથવમકતાઓને ધ્યાન પિ લઈને તેના સમથિનમાું જે પરિવતિનક્ષમ પહેલો કાયિિત છે તેનાથી સમ દાયોને પૂણિ 

બનાવવામાું મદદ મળશ,ે અથિતુંત્રની સુંભાવનાઓ ખ લ્લી થશ ેઅન ેઇનોવેશન કોરિડોિમાું બ્રૅમ્પટનની અનન્ય વસ્થવત દૃઢ બનશ.ે બ્રૅમ્પટન 

કાઉવન્સલ અને કમિચાિીગણ આપણા વવદ્યાથીઓ, ઉદ્યોગ સાહવસકો, વ્યવસાયો અન ેસમગ્ર સમ દાયને લાભ પહોંચાડવા માટે આપણા શહેિની 

આર્થિક ક્ષમતાન ેઅનલૉક કિવાન ું ચાલ  િાખવા માટે િવતબદ્ધ છે.” 

- પૉલ વવસેન્ટ, િીજનલ કાઉવન્સલિ, વૉડિ 1 અન ે5; ઉપ િમ ખ, ઇકોનોવમક રડવલપમેન્ટ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના કમિચાિીઓ ટમિ ઓફ કાઉવન્સલની િાથવમકતાઓને ટેકો આપીને પરિણામો આપવા સમર્પિત છે: બ્રૅમ્પટન અવસિોન ું 

શહેિ છે અને આમાું આપણા સમાજની આર્થિક સુંભાવનાઓને બુંધન મ ક્ત કિવી ત ેમહત્ત્વપૂણિ ભાગ ભજવે છે. અમાિી ટીમે િોકાણ માટે 

બ્રૅમ્પટનને ઉત્કૃષ્ટ સ્થળ તિીકે સ્થાવપત કિવા અન ેબ્રૅમ્પટનને વશક્ષણ અને ઇનોવેશનના કને્ર તિીક ેવવકસાવવા માટ ેઅવવવવસનીય કાયિ કય િં છે 

અને અમાિી આર્થિક િણનીવતથી તેઓ સાિા પરિણામો આપીને આપણા શહેિન ેઆગળ ધપાવવાન ું ચાલ  િાખશ.ે” 

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison), ચીફ એડવમવનસ્િેરટવ ઓરફસિ , વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદિ છે 

લોકો. અમને ઊજાિ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્િણન ું કને્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાિવિણીય નવવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ું નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

વમરડયા સુંપકિ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવલ્ટકલ્ચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
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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
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