
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેઅર્થતતં્રન ેઅન ેસામદુાયિક યિકાસન ેગયતશીલ બનાિિાની િોજનાન ે      

 મજૂંરી આપી 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરિો (એયિલ 9, 2021) – આ અઠિારિિે બ્રેમ્પટન સીટી કાઉયન્સલે પોતાની બેઠકમા,ં રોજગાર િૃયધિન ેગયતશીલ બનાિિા, 

લક્ષિાંરકત ક્ષેત્રોમા ંનિી ઇમારતના યિસ્તરણને સહાિરૂપ બનિા, અન ેબ્રેમ્પટનના સ્ર્ાયનક અર્થતતં્રન ેમજબૂત બનાિિા સામુદાયિક સુિારણા 

િોજના (કમ્િુયનટી ઇમ્િિુમને્ટ પ્લાન - CIP) ન ેમજૂંરી આપી. 

િૈયવિક મહામારી શરૂ ર્ઇ ત્િારર્ી, િંિાકીિ સમુદાિની રરકિરી અન ેયસ્ર્યતસ્ર્ાપકતાન ેટેકો આપિા સીટી કરટબધિ રહ્ુ ંછે. 

ગિા િર્ષ,ે બ્રમે્પટન સીટી કાઉયન્સલે શહેરન ેઆગળ િપાિિાના માળખા તરીક ેઆર્ર્થક રરકિરી વ્િૂહરચનાન ેસમર્થન આપ્િંુ. આ વ્િૂહરચનાન ે

ચાર પાિામા ંગોઠિિામા ંઆિી છે: નિીન શોિ, ટકેનોલોજી અને ઉદ્યોગસાહયસકતા, જેમા ંિિંાકીિ સાહયસકો અન ેનાના િંિાઓ માટ ેિિારે 

સારી સહાિતાનો સમાિેશ ર્ાિ છે; રોકાણ; કળા, સંસ્કૃયત અને પિથટન; અને માળખાગત સગિિ.   

આ શહેરે 2021 ના ંQ1 મા ંબ્રેમ્પટનન ેમળેલી આિોજન અરજીઓ અને રોકાણો આકર્ષથિાનું ચાલુ રાખિંુ છે અને તે િર્ષથ 2020 અન ે2019 

ના ંિર્મ ત્રણ મયહનાઓની સરખામણીમા ંઆિક લગભગ બમણી રહી છે. 

CIP ની સ્ર્ાપના તે ગયતને આગળ િિારિા, સ્ર્ાયનક અર્થતંત્રને પનુઃગયતશીલ બનાિિા તરફ અન ેબ્રમે્પટનના સ્પિાથત્મક લાભન ેઆગળ 

િિારિા તરફ અન્િ એક પગલુ ંછે. િોયિન્સ ઓફ ઓન્ટેરરિોનો પ્લાનનંગ ઍક્ટ (આિોજન અયિયનિમ) એક યિસ્તારન ેસામુદાયિક સુિારણા 

િોજેક્ટ યિસ્તાર તરીક ેયનમિાની સત્તા સ્ર્ાયનક મ્િુયનયસપાયલટીઓને આપ ેછે જે ખાનગી ક્ષતે્રન ેરોજગારની તકો અન ેયિકાસશીલ શહરે માટે 

જરૂરી સગિિો ઊભી કરિા દિેા નાણાકીિ અને નાણાકીિ-યસિાિના િોત્સાહનો આપે છે. 

CIP હેઠળ આપિાના સભંયિત સાિનોમાં, િારંયભક િોત્સાહન કર િૃયધિ સમકક્ષ અનુદાન (ટકે્સ ઇયન્િમેન્ટ ઇયક્િિેલેન્ટ ગ્રાન્ટ - TIEG) 

રહેશે જેનો હેત ુસંશોિન અન ેિિોગશાળાની જગ્િા જેિા પૂરક ઉપિોગો સયહતની ઓરફસ નોકરીઓ આકર્ષથિાનો છે. TIEG એક અનુદાન, 

અર્િા છૂટ છે, જે િંિાકીિ માયલક ેિેઠિા પિતા યમલકત િેરાના એક ભાગને યબનઅસરકારક બનાિ ેછે. 

િિમુાં, ઓરફસ નોકરી માટ ેસમગ્ર શહેરને આિરી લેતા TIEG નું અમલીકરણ કરીન,ે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 2021 મા ંશરૂ ર્િાની અપેક્ષા 

રખાતા પોતાના મોટા ઓરફસ િોગ્રામ મારફત ેઅપાતી િદેશની TIEG સિુી પહોંચ મેળિી શકશે. ગણુિત્તાસભર ઓરફસ જગ્િા માટ ે

િોજેક્્સમાં રોકાણ િિારિાર્ી રહેિાસીઓ રહી શક,ે કામ કરી શક ેઅન ેશીખી શક ેતિેા “સંપણૂથ સમુદાિો”ના િાતાિરણને પણ િોત્સાહન મળે 

છે. 

સીટી કમથચારીઓને 2021 ના ંQ2 અને Q3 દરયમિાન CIP તૈિાર કરિાનો અને તનેે અંયતમ રૂપ આપિાનો યનદેશ આપિામાં આવ્િો છે. 

સીટી આ િર્ષથના અંતે કાિદેસર જાહેર બેઠક િોજશે અને અંયતમ CIP ઓન્ટેરરિો યમયનસ્રી ઓફ મ્િુયનયસપલ અફેસથ એન્િ હાઉનસગંન ેસમીક્ષા 

અન ેરટપ્પણી માટ ેમોકલશ.ે Q4 ના ંઅંતે CIP શરૂ ર્ાિ તિેી અપકે્ષા છે. 

https://www.brampton.ca/en/Business/planning-development/central-area/Pages/central-area-community-improvement-plan.aspx
https://www.brampton.ca/en/Business/planning-development/central-area/Pages/central-area-community-improvement-plan.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.


 

 

CIP યનિાથરરત સમિગાળા માટે આપિાની તૈિારી બતાિિામા ંઆિશ ેઅન ેસીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની રોજગારની જરૂરરિાતો સંતોર્ષાતી હોિાના 

લક્ષિો અન ેહેતુઓની ખાતરી કરિા યનિયમતપણે તનેી સમીક્ષા કરિામાં આિશ.ે CIP “તકોર્ી ભરપૂર શહેર” તરીક ેકાઉયન્સલની અગ્રતાઓની 

શરત સાર્ ેપણ અનુરૂપ છે. 

CIP પોતાના ચાિીરૂપ ક્ષતે્રોમા ંિિારાના રોજગારન ેઆકર્ષથિાનો હતે ુિરાિે છે: નિીન શોિ અન ેટકેનોલોજી; ઉદ્યોગસાહયસકતા; આરોગ્િ અન ે

જીિન યિજ્ઞાન; અન ેઅદ્યતન ઉત્પાદન. બ્રેમ્પટનમાં િતથમાન બજારની યસ્ર્યતઓ આ ક્ષેત્રોમાંના દરેકમા ંનિા બાંિકામમા ંચાલુ રોકાણને ટેકો 

આપે છે. 

અિતરણો (ક્િૉ્સ) 

“સામુદાયિક સુિારણા િોજના આપણી આર્ર્થક રરકિરીમા ંફાળો આપતા ખાનગી રોકાણન ેિોત્સાહન આપિા સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની ક્ષમતાન ે

િિાર ેતીવ્ર બનાિિા શે્રણીબધિ રીતો આપિાની તૈિારી બતાિે છે. બ્રમે્પટન એક તકો આપતુ ંશહેર છે અન ેઆપણે િૈયવિક મહામારીમારં્ી 

આર્ર્થક રરકિરી તરફ આગળ િિી રહ્ાં છીએ ત્િાર ેCIP સ્ર્ાયપત કરિી એ આપણા ંલક્ષિો સાકાર કરિા અન્િ એક મહત્િપૂણથ બાબત છે.” 

- પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેિર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“આપણી આર્ર્થક રરકિરી વ્િૂહરચના હેઠળ, કાઉયન્સલ ેસ્ર્ાયનક િંિાઓને ટેકો આપિા મહત્િની રોકાણ બાબતોમાનંી એક તરીક ેCIP ને 

ઓળખી છે. તેઓ આપણાં અર્થતતં્રનો મુખિ આિાર છે. બ્રેમ્પટનના િંિાઓ સફળ ર્ાિ એટલે, આપણે સૌ યિજેતા બનીએ છીએ”. 

- માર્ટથન મૅિીરોસ (Martin Medeiros), િોર્ડસથ 3 અને 4; રીજીિનલ કાઉયન્સલર અને િમુખ, આિોજન અને યિકાસ સયમયત, 

િમુખ, આર્ર્થક યિકાસ સયમયત, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“આ સામુદાયિક સુિારણા િોજના આપણાં પાિોશોને મજબૂત બનાિિામાં મદદરૂપ ર્શ ેતમેજ ખાનગી ક્ષેત્રના રોકાણને િોત્સાયહત કરશ ેઅને 

આપણી પોતાની િિૃયત્તઓ અને મહત્િની ભાગીદારીઓ મારફત ેસમુદાિનો પનુરોધિાર કરશ.ે” 

• પૅટ ફોર્ટથની (Pat Fortini), િોર્ડસથ 7 અન ે8, રીજીિનલ કાઉયન્સલર અન ેઉપ-િમુખ, આિોજન અને યિકાસ સયમયત, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

“સીટીનું 2040 યિઝન સમુદાિમા ંરહેતા અન ેકામ કરતા સીટીના કમથચારીઓની સંખિા િિારિાની જરૂરરિાતને ધ્િાનમા ંલે છે. સામદુાયિક 

સુિારણા િોજના આપણા ંસમુદાિમાં િિાર ેઓરફસ રોકાણને આકર્ષીને ઉચ્ચતર રોજગારન ેિિારે િમાણમાં બ્રેમ્પટનન ેતબદીલ કરિામા ં

મદદરૂપ ર્શ.ે” 

- પૉલ યિસેંટ ે(Paul Vicente), િોર્ડસથ 1 અન ે5, રીજીિનલ કાઉયન્સલર અને ઉપ-િમુખ, િમખુ - આર્ર્થક યિકાસ સયમયત, સીટી 

ઓફ બ્રેમ્પટન 

“સામુદાયિક સુિારણા િોજના પૂરી ર્ાિ ત્િારે તેમા ંસીટી ઓફ બ્રેમ્પટન માટ ેરોજગાર યનમાથણ, કર આિક અને રહેિાસીઓ માટ ેજીિનની 

ગુણિત્તામા ંએકદંર ેસિુારો સયહતના સ્ર્ાિી લાભોને િોત્સાહન આપિા, સંભયિત નાણાકીિ-યસિાિના અને નાણાકીિ કાિથિમોના 

‘ટૂલબોક્સ’નો સમાિેશ ર્શ.ે” 

- િેયિિ બારરક (David Barrick), ચીફ એિયમયનસ્રેરટિ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Opportunities.aspx


 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

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

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 
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કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  
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905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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