
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

InvestBrampton.ca  எனும் நமது புதிய ெலைத்தளமானது,  உள்ளூர் ெணிகங்கள், 

வதாழில்முலனவொர் மற்றும் அயல்நாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கான டிஜிட்டல் 

உதெிப்வ ாருட்கள் மற்றும் தகெல்கலள ெழங்குகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 3, 2020) – இன்லறய தினம், நமது நகர நிர்ொகமானது InvestBrampton.ca, 

என்னும் ஒரு புதிய ெலைத்தளத்லத துெக்கி, ெணிகங்கள், வதாழில்முலனவொர் மற்றும் சாத்தியமான 

அயல்நாட்டு முதலீட்டாளர்கள் ஆகிவயார்,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ஒரு இடத்லத வதர்ந்வதடுத்து தங்கள் 

வதாழிலைத் துெக்கி, அதலன ெளர்க்க உதவும் ெலகயிைான  தகெல்கலள  மத்தியமயமாக்கப் ட்ட ஒரு 

ஆதாரத்தில் லெத்து அெற்லற அணுகும் ெலகயில்  ெழங்குகிறது. இந்தப் புதிய  InvestBrampton.ca 

என்னும் ெலைத்தளமானது  நகாின் வ ாருளாதார மீட்சி யுக்தியில்  உடனடியான ஒரு வசயல் ாடாக 

தனித்து எடுத்துக்காட்டப் ட்ட ஒரு ெிஷயமாகும்.  

 ரஸ் ர வசயல்புாியும் தன்லம மீது கெனம் குெிக்கின்ற இந்த ெலைத்தளமானது, தளத்லதத் வதர்வு 

வசய் ெர்கள், சாத்தியமான முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் உள்ளூர் ெணிகர்களுக்கான தகெல்கலள 

ெிலரொகவும் எளிதாகவும் கண்டு ிடித்து தருெதிலும்,  நிபுணத்துெம் ொய்ந்த ஆவைாசகர்கலளத் 

வதாடர்பு வகாள்ெலதயும் எளிதாக்குகிறது. புதிய அம்சங்களில் அடங்கு லெ: ஆதார ெளங்களுக்கான 

ஒரு மத்தியமாக்கப் ட்ட  க்கம், ஒரு தளத்லதத் வதர்வு வசய்ய உதவும் ெிஷயங்கள் மற்றும் சாத்தியமான 

முதலீட்டாளர்களுக்கு தனிப் யனாக்கப் ட்ட,  ழகுமுலறக்கு ஏற்ற வசலெலய ெழங்குகின்ற புதிய 

முதலீட்டு வசலெகள் அளிக்கும் குழுவுடன் வநரடியான அணுகல். இந்த தளமானது உலரயாடல் வசய்யும் 

ெசதிலயயும் வகாண்டுள்ளது. 

 

உள்ளூர் வ ாருளாதாரத்லத மறுவதாடக்கம் வசய்ெதன் மூைம் நகரம் முன்வனறுெதற்கான ஒரு 

கட்டலமப்பு  ணியாக வ ாருளாதார மீட்பு ெியூகத்லத வம 13 வததியன்று ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றம் 

அங்கீகாித்தது. வமயாின் வகாெிட் 19 வ ாருளாதார ஆதரவு  ணிப் லடயானது நகரத்தின் வ ாருளாதார 

மீட்புக்கான யுக்தியின் ெளர்ச்சிக்கு ெழிகாட்டியது, இது  ின் ெரும் இந்த நான்கு அடிப் லடச் 

வசயல்கலளச் வசயல் டுத்துெதன் மூைம் அலடயப் டும்: புதுலம  லடத்தல், வதாழில்நுட் ம் மற்றும் 

வதாழில்முலனயும் தன்லம, முதலீடு, உள்கட்டலமப்பு மற்றும் கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுைா. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வ ாருளாதார மீட்சிக்கு ஆதரெளிக்கவென்வற சமீ த்தில் துெக்கப் ட்ட இதர 

முலனப்புக்களில்,  நகரத்தின் உள்ளூருக்கு ஆதரெளியுங்கள்  ிரச்சாரம் மற்றும் டிஜிட்டல் ஷாப் ஹியர் 

திட்டநிகழ்ச்சி ஆகியலெயும் அடங்கும். 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.investbrampton.ca%2F&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7C041b94339174445147ea08d807f3fcef%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637268091781288255&sdata=BUtvRydr2Umt58kLtwrIiF3LNZHmqXqb1W9c5PFPbAw%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
file:///C:/Users/SPocha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W7O4FE5R/hyperlink
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/752
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/752


 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, கிட்டத்தட்ட 74,000 ெணிகங்களுக்கு இடமளித்திருக்கிறது. 2019 ஆம் 

ஆண்டில், ப்ராம்ப்ட்டன் வதாழில்முலனவொர் லமயமானது, கிட்டத்தட்ட 1,000 சிறு ெணிக ஆவைாசலன 

கூட்டங்கலள நடத்தியது மற்றும் 10,000 சிறு ெணிக ெிசாாிப்புக்கலள லகயாண்டது. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வ ாருளாதார மீட்சிக்கான  ணிலய நாங்கள் வசய்துெரும்வ ாது, எங்கள் 

தற்வ ாலதய ெணிகங்கலளத் தக்கலெத்தல், மற்றும் ெிாிவு டுத்துதல், மற்றும் எங்கள் நகரத்திற்கு புதிய 

முதலீடுகலளக் வகாண்டுெருதல் ஆகியலெவய எங்களுக்கான முக்கிய கென ஈர்ப் ாக இருக்கும். இந்த 

புதிய ெலைத்தளமானது, தற்வ ாதுள்ள எங்கள் ெணிகங்கலள நாங்கள் ஆதாித்து உதவுெதற்கான 

ெழிகளில் ஒன்றாக இருக்கும்; சிறந்த முதலீட்டு இருப் ிடமாக ப்ராம்ப்ட்டன் ெழங்கும்  ை நன்லமகலள 

எடுத்துலரக்க உதவும் ெழிகளில் இதுவும் ஒன்றாக இருக்கும்!” 

− வ ட்ாிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

  

“வகாெிட்-19 தாக்கத்திலிலிருந்து ெிடு ட்டு வ ாருளாதார மீட்சிலய வநாக்கி நாம் வசல்லும்வ ாது, 

சாத்தியமான முதலீட்டாளர்களுடன், குறிப் ாக வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுடன் இலணெதற்கான 

புதிய ெழிகலள நாம் கெனிப் து அெசியமாகும். ெணிகத்லத ஈர்ப் தற்காக, நாம் வமற்வகாண்டிருக்கும்  

புதிய ெழியின் ஒரு அங்கமாக அயல்நாட்டு வநரடி முதலீட்டு வதாலைவநாக்கு வசயல் ணிகளுக்கான 

அணுகுமுலறலய நாம் கணிசமாக மாற்ற வெண்டும். ஒருெருடன் - ஒருெர் என்ற முலறயிைான 

உலரயாடல்கள் மற்றும் உறலெ ெளர்ப் தற்கான முயற்சிகள் ஆகியெற்றுக்கும் வமைதிகமாக,  இந்த 

Investbrampton.ca  என்ற ெலைத்தளம்  நமது சாத்தியமான முதலீட்டாளர்களுக்குத் வதலெயான ஆரம்  

தகெல்கலள எளிதாகவும் ஒவர இடத்திலும் வசகாிக்க உதவும்.” 

−  ால் ெின்வசண்ட்,  ிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1&5; இலண தலைலம வ ாறுப் ாளர், 

வமயாின் வகாெிட்-19 வ ாருளாதார ஆதரவுக்கான  ணிப் லட  

 

 

“வகாெிட்-19 தாக்கத்தின் வ ாது வ ாருளாதார ஆதரவுக்கான  ணிப் லடயானது உள்ளூர் 

ெணிகங்களுடன் ெிடாமுயற்சியுடன் வசயல் ட்டு ெருகிறது; வமலும் இந்த ஆதரலெ ஒவர மாதிாியாக 

வ ணி ெருெதில் உறுதியாக உள்ளது; இதனால் நமது உள்ளூர் வ ாருளாதாரம் மீட்சி வ ற்று, வமலும் 

ெலுொக வெளிெர முடியும். நாங்கள் முன்வனறிச்வசல்லும்வ ாது நமது நகரத்தின்  ின்னலடவு மற்றும் 

வ ாட்டிகரமான தன்லமயின்  ைன்கலள உறுதிப் டுத்த நமது வ ாருளாதார மீட்புக்கான யுக்தி உதவும்.” 

− லமக்வகல்  ல்வைஸ்கி,  ிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 2&6; இலண தலைலம வ ாறுப் ாளர், 

வமயாின் வகாெிட்-19 வ ாருளாதார ஆதரவுக்கான  ணிப் லட 

 

“  நாடு முழுெதும் உள்ள ெணிகங்கள் மற்றும் இதர அலமப்புகலளப் வ ாைவெ, நமது நகரமும் வகாெிட்-

19 வதாற்று  ரெலின்  எதிர்மலறயான நிதி தாக்கங்கலள உணர்ந்துள்ளது. வ ாருளாதார மீட்சி என் வத 



 

 

நாம் முன்வனற ஒரு முக்கியமான கெனம் வசலுத்தப் ட வெண்டிய ெிஷயமாகும், வமலும்  ைெிதமான 

முன்முயற்சிகலளக் கருத்தில் வகாண்டு, அெற்லற ஒன்றிலணத்து நம்லம நாவம முன்வனாக்கி 

நகர்த்துவொம்.” 

− வடெிட் வ ர்ாிக், தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 
 

-30- 
கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்வத 

வசய்கின்வறாம்.  ைதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிவறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப்  லடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிவறாம்.  ாதுகாப் ான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆவராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாலதயில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிவறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram 

ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இலணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 
 
 

 

ஊடக வதாடர்பு 

வமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்  ாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

