
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

સીટી ઑફ બ્રમે્પટનના ફૂડ પ્રોસસેસિંગ સકે્ટરન ેસતત ત્રીજા વર્ષે #1 ક્રમાિંકન (રેંકકિંગ) મળ્યિં 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરર્ો (જયલાઇ 15, 2022) – ગઇકાલે, બિઝનેસ ફેબસબલટીસ મેગેબઝનના 18 માિં વાર્ર્ષિક મેટ્રો રેંકકિંગ્સ રરપોટિમાિં ફૂડ પ્રોસેસસિંગ 

લીડસિ શ્રેણીમાિં પ્રથમ સ્થાનના ક્રમાિંકન સાથે સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનને ટોચનયિં સન્માન મળ્યિં. આ સતત ત્રીજા વરે્ષ સીટીન ેઆ ક્રમાિંકન સાથે 

ઓળખ મળી છે. 

બ્રેમ્પટનને ફૂડ પ્રોસસેસિંગ ઉદ્યોગ માટે કમિચારીઓની હારમાળા બવસ્તારવા વર્ષિ 2021 ની પાનખર (ફૉલ) ઋતયમાિં પાઇલોટ પ્રોગ્રામ શરૂ કરવા 

ટોચની ઓળખ મળી. આ ક્રમાિંકનમાિં ફાળો આપનારા અન્્ પરરિળો છે, રોજગાર, બવસ્તરણ અને ઉદ્યોગ માટનેા કા્િક્રમો. વર્ષિ 2021 નાિં 

ક્રમાિંકનોનો આખો અહવેાલ અહીં જોઇ શકા્ છે, www.businessfacilities.com. 

ઓન્ટેરર્ોના ફૂડ ક્લસ્ટરના (ખાદ્યપદાથોના ગયચ્છાના) ભાગ તરીકે, ઉત્તર અમેરરકામાિં સૌથી બવશાળ એગ્રી-ફૂડ સેક્ટસિ પૈકી એક, બ્રેમ્પટન 

ખોરાક અન ેપીણાનયિં સમૃદ્ધ કે્ષત્ર ધરાવે છે જેને ઉદ્યોગ-આગેવાન ટેકનોલોજી, ટોચના ગયણવત્તાના ઉત્પાદો, અન ેબવપયલ ખતેીલક્ષી પરિંપરાનો 

ટેકો છે. બ્રેમ્પટનનયિં ખોરાક અને પીણાનયિં કે્ષત્ર વન-સ્ટોપ શોપ છે જે ખોરાક પરખવો, પ્રરક્ર્ાકરણ અન ેપૅકેસજિંગ સગવડો તેમજ પરરવહન, 

પૅકેસજિંગ રડઝાઇન, સાધનો અન ેરેરિજરેશન સિંગ્રહ સાથે સિંપૂણિ, િધયિં શહેરની અિંદર બસ્થત છે. 

બ્રેમ્પટનના ખોરાક અન ેપીણા કે્ષત્રો કેનેરડ્ન જીડીપીમાિં વાર્ર્ષિક $1.3 બિબલ્નનો ફાળો આપે છે. લગભગ 300 કિંપનીઓ 8,500 લોકોની 

બન્યબક્ત ખોરાક અન ેપીણા ઉત્પાદન, પ્રરક્ર્ાકરણ અને સહા્ક ઉદ્યોગોમાિં કર ેછે. 

બ્રેમ્પટનમાિં ખોરાક અને પીણામાિં ટોચના બન્ોક્તાઓમાિં (એમ્્લો્સિમાિં) Loblaws (લોબ્લૉઝ), Maple Lodge (મેપલ લૉજ) અને 

Italpasta (ઇટાલપાસ્તા)નાિં મયખ્્ાલ્ોનો (હડેક્વાટિસિનો) સમાવેશ થા્ છે. વધયમાિં, મહત્વના બન્ોક્તાઓ જેમ કે Coca-Cola Bottling 

(કોકા-કોલા િોટસલિંગ) અન ેGive and Go Prepared Foods (ગીવ ઍન્ડ ગો બપ્રપેડિ ફૂડ્સ) બ્રેમ્પટનમાિં સગવડો ધરાવ ેછે. આ િધી 

કિંપનીઓ બ્રેમ્પટનમાિં વ્્હૂાત્મક રીતે પોતાની બસ્થબત પોતાની જાતે િનાવીને શહેરની પ્રબતભા, માળખાગત સગવડો અને િજારની પહોંચનો 

લાભ લે છે. 

તાજેતરમાિં, Toppits Food Ltd. (ટોબપટ્સ ફૂડ્સ બલબમટડેે) ખોરાક ઉત્પાદન ક્ષમતાઓના બવસ્તરણની અને પોતાની નવી બ્રેમ્પટન 

સગવડમાિં નવા સીફૂડ પ્રોસેસસિંગ અને િીસઝિંગના સાધનો ખરીદીન ેઇન્સ્ટૉલ કરવાની ઘોર્ષણા કરી. આનાથી બ્રેમ્પટન પ્રદેશમાિં 60 નવી 

નોકરીઓ સજિવામાિં, સ્થાબનક ઉત્પાદન ક્ષમતા િમણી કરવામાિં અને ભાબવ બવકાસ માટેનો પા્ો નાખવામાિં મદદ મળશ.ે 

Maple Leaf Food (મેપલ લીફ ફૂડ) દ્વારા પણ 2021 માિં બ્રેમ્પટનમાિં નોંધપાત્ર રોકાણ કરવામાિં આવ્્યિં છે, જેમાિં નવી લાઇન અને 

સાધનો માટે $80 બમબલ્નનયિં રોકાણ, અન ેતેઓએ કલાક પર 140 અને પગાર પર 54 નોકરીઓ ઉમેરી છે. 

બ્રેમ્પટનના ફૂડ અને િેવરેજ સેક્ટર પર વધય માબહતી મેળવવા વેિસાઇટ જયઓ, www.investbrampton.ca. 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન સતત ત્રીજા વરે્ષ ફૂડ પ્રોસેસસિંગ લીડર તરીકે બિઝનેસ ફબેસબલટીસ મેગબેઝન પાસેથી પ્રથમ સ્થાનનયિં ક્રમાિંકન મેળવવામાિં 

ગૌરવ અનયભવે છે. આ ક્રમાિંકન આપણાિં ખોરાક અને પીણા પ્રરક્ર્ાકરણના ધિંધાઓ દ્વારા કરાતા ઉત્કૃષ્ટ કામને વખાણનાર, અને તેઓન ે

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.businessfacilities.com/&data=05%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Ce16d98e7c86c498fd93908da669e1037%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637935126320694590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDA
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.investbrampton.ca/&data=05%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Ce16d98e7c86c498fd93908da669e1037%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637935126320694590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQ


 

 

સહા્તા કરતી આપણી આર્થિક બવકાસ ટકૂડી માટ ેપણ પ્રમાણપત્ર મળવા િરાિર છે. પોતાની ઉદ્યોગ-અગ્રણી ટેકનોલોજી, ટોચના ગયણવત્તાના 

ઉત્પાદો અને સમૃદ્ધ ખતેીલક્ષી પરિંપરા સાથે, બ્રેમ્પટન ફૂડ અને િેવરજે કે્ષત્રમાિં ખરખેર ઉદ્યોગ અગ્રણી છે.” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મે્ર, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

"બિઝનેસ ફબેસબલટીસ મેગેબઝનના વાર્ર્ષિક મેટ્રો રેંકકિંગ્સ રરપોટિમાિં સતત ત્રીજા વર્ષિ માટે ફૂડ પ્રોસસેસિંગ લીડસિ શ્રેણીમાિં #1 તરીકે ઓળખ મળવી 

એ આપણી સમર્પિત આર્થિક બવકાસ ટૂકડી તેમજ િધાિં ઔદ્યોબગક ધિંધાઓ અન ેતેઓના કામદારો માટ ેપ્રમાણપત્ર મળવા િરાિર છે. ફૂડ અને 

િેવરેજ સેક્ટરમાિં આપણાિં અદ્ભૂત હ્ાત ધિંધાઓને સહા્રૂપ િનવાની સાથે સાથે, ધિંધો જાળવી રાખીને બવસ્તારવા પર ધ્્ાન આપીને, સીટી 

નવા ધિંધાઓને બ્રેમમ્પટનમાિં લાવવા માટ ેકામ કરી રહ્યિં છે.” 

- માર્ટિન મૅડીરોસ (Martin Medeiros), રીજી્નલ કાઉબન્સલર, વોડ્સિ 3 અને 4; પ્રમયખ, આર્થિક બવકાસ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનમાિં આપણી ટીમ આપણાિંથી શક્્ દરેક રીતે આપણાિં ધિંધાકી્ સમયદા્ને – આપણાિં સમયદા્ની કરોડરજ્જયન ે– ટેકો 

આપવા સમર્પિત છે. આપણિં ફૂડ અને િેવરેજ સેક્ટર – અને આપણી સમર્પિત આર્થિક બવકાસ ટૂકડી – દ્વારા કરાતા પ્ર્ત્નોને સતત ત્રીજા વર્ષિ 

માટે બિઝનેસ ફબેસબલટીસ મેગેબઝન પાસેથી #1 ક્રમાિંકન સાથે ઓળખ મળવા િદલ અમે ગૌરવ અનયભવીએ છીએ.” 

- પૉલ મોરરસન (Paul Morrison), વચગાળાના મયખ્્ વહીવટી અબધકારી (ઇન્ટરીમ ચીફ એડબમબનસ્ટ્રેરટવ ઓરફસર), સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

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

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ 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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
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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