
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

எதிர்காலத்தில் முன்னணி ெகிக்கும் நகரம் எனவும் முதலீட்டுக்கான 

முதன்மையான அமைெிடம் எனவும் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான தரொிமையில் 

எஃப்டிஐ இன்ட்வடல்லிவென்ஸ் (fDI Intelligence) அமைப்பு ப்ராம்ப்ட்டன் நகமர 

நிமல நிறுத்துகிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ெூன் 18, 2021) – இன்மறய தினம், ஃபினான்ஷியல் மடம்ஸ் 

இங்கிலாந்து(Financial Times (UK)) ெின் ஒரு பிாிொன எஃப்டிஐ இன்ட்வடல்லிவென்ஸ் (fDI 

Intelligence) அமைப்பு, இந்த ஆண்டிற்கான அவைாிக்க ைிறப்பு நகரங்கள் எனும் ெிருதுகமள அறிெித்தது; 

இதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் எதிர்கால நடுத்தர அளெிலான முதல் 10 அவைாிக்க நகரங்கள் ொிமையில் 

ஆறாெது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 

எதிர்கால நடுத்தர அளெிலான முதல் 10 அவைாிக்க நகரங்கள் ொிமையில், இமணக்கும் தன்மை 

ெமகயில் முதல் 10  நகரங்களில் இரண்டாெது இடத்மதயும், அன்னிய நநரடி முதலீட்டு ( FDI ) ெியூக 

ெமகயில் முதல் 25 அவைாிக்க நகரங்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் பன்னிரண்டாெது இடத்மதயும் 

பிடித்துள்ளது. 

ப்ராம்ப்ட்டனின் அந்நிய நநரடி முதலீட்டு (எஃப்.டி.ஐ) முயற்ைிகள் நகரத்தின் முக்கிய துமறகளில் 

வதாடர்ந்து கெனம் வைலுத்துகின்றன; அமெயாென: புதுமை பமடத்தல் ைற்றும் வதாழில்நுட்பம், 

முன்நனாடியான தயாாிப்புஉற்பத்தி, உணவு ைற்றும் பானம் பதப்படுத்துதல் ைற்றும் சுகாதாரம் ைற்றும் 

ொழ்க்மக அறிெியல். 2020 ஆம் ஆண்டில், நகரத்தின் அன்னிய நநரடி முதலீட்டு யுக்தியின் ஒரு 

அங்கைாக ெணிகத்மதத் தக்கமெத்தல் ைற்றும் ெிாிொக்கத்திற்கு கூடுதல் முக்கியத்துெம் 

அளிக்கப்பட்டிருந்தது. 

 

2020 நை ைாதத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ைமபயால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட நகரத்தின் Eவபாருளாதார 

ைீட்புக்கான ெியூகம் (Economic Recovery Strategy) முதலீடு ஒரு முக்கிய எல்மலக்கல்லாக இருக்கிறது. 

இந்த மூநலாபாயத்தின் ைற்வறாரு முக்கிய பகுதியாக இருப்பது, நகரத்தின் புதுமை பமடக்கும் 

ைாெட்டத்தின் வதாடர்ச்ைியான பாிணாை ெளர்ச்ைியாகும். வபாருளாதார ைீட்புக்கான உத்தியானது,  

ப்ராம்ப்ட்டன் வபாருளாதாரத்திற்கு தாக்குப் பிடிக்கும் தன்மை ைற்றும் நபாட்டியின் ைாதகங்கமளக் 

வகாண்டுெருெமதநய நநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது; நைலும் நகரம் COVID-19 வதாற்றுநநாய்த் 

தாக்கத்தியிலிருந்து ெிடுபட்டு முன்நனறவும் உதவும். 
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எஃப்.டி.ஐ இன்ட்வடல்லிவென்ஸ்  (fDi Intelligence) அமைப்பிலிருந்து ப்ராம்ப்ட்டன் அங்கீகாரம் 

வபறுெது இது முதல் முமற அல்ல. தரொிமையானது ஒவ்வொரு இரண்டு ெருடங்களுக்கும் ஒரு முமற 

புதுப்பிக்கப்படுகிறது;  கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக, ெணிக நட்புறவு, எதிர்கால ைிறப்பு  நகரம், 

உள்கட்டமைப்பு ைற்றும் இமணக்கும் தன்மை நபான்ற பிாிவுகளில் ப்ராம்ப்ட்டன் வதாடர்ந்து  ைீராக 

வென்றது அல்லது முதலிடத்தில் உள்ளது. 

நகரங்கமள தரொிமைப்படுத்தும்நபாது எஃப்.டி.ஐ இன்ட்வடல்லிவென்ஸ்  (fDi Intelligence) அமைப்பு,  

ஐந்து ெமகப்பிாிவுகமள கருத்தில் வகாள்கிறது: வபாருளாதார உட்வபாதிவு, ெணிக நட்புறவு, ைனித 

மூலதனம் ைற்றும் ொழ்க்மக பாெமன, வைலவு வைய்ெதில் திறமையாக இருக்கும் தன்மை ைற்றும் 

இமணக்கும் தன்மை. 

முழு முடிவுகள் ைற்றும்  தரொிமை பற்றிய நைலும் தகெல்கள்   இங்கு கிமடக்கப்வபறும் 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

"ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு நபாட்டி நிமறந்த  திறமைகமளக் வகாண்ட ொய்ப்புகளுக்கான நகரம், இது புதுமை 

பமடத்தலுக்கு ெழிெகுக்கிறது. எஃப்.டி.ஐ இன்ட்வடல்லிவென்ஸ்  (fDi Intelligence) அமைப்பினால் 

எதிர்காலத்தின் ைத்திய அளெிலான ைிறந்த 10 அவைாிக்க நகரங்களில் ஒன்றாக ைீண்டும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

அங்கீகாிக்கப்படுெதில் வபருைிதம் வகாள்கிநறாம். இந்த ெிருதுகள் நாம் ஏற்கனநெ அறிந்தமத 

ஆணித்தரைாக எடுத்துமரக்கின்றன - ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு உலகத் தரம் ொய்ந்த நகரம் என்பதுடன் 

உலகளாெிய ெணிகங்கள் முதலீடு வைய்ெதற்கான பிரதான இடமும் ஆகும். ” 

- நபட்ாிக் ப்ரவுன், நையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”நகாெிட்-19 வதாற்று பரெலின் தாக்கங்களிலிருந்து நாம் ைீண்டு ெந்து நகரத்மத திறக்கவும் ைற்றும் 

முன்நனறவும் வதாடங்குமகயில், ப்ராம்ப்ட்டன் வபாருளாதாரத்திற்கு, தாக்குப்பிடிக்கும் தன்மை ைற்றும் 

நபாட்டியின் ைாதகங்கமளக் வகாண்டு ெருெதில், முதலீடுகள்முக்கிய பங்கு ெகிக்கும். அெர்களின் 

அவைாிக்க நகரங்களுக்கான ெருடாந்திர ெிருதுகளுக்காக எஃப்.டி.ஐ இன்ட்வடல்லிவென்ஸ்  (fDi 

Intelligence)  இனால்  ைீண்டும் அங்கீகாிக்கப்படுெதில் நாங்கள் வபருைிதம் வகாள்கிநறாம்; நைலும் 

ப்ராம்ப்ட்டமன எதிர்கால முன்னணி நகரைாக ைாற்றும் ெிஷயம் எது என்பது குறித்து நைலும் அறிய 

அமனத்து வெளிநாட்டு நிறுெனங்கமளயும் இங்கு ெரநெற்கிநறாம். ” 

- ைார்ட்டின் வைவடய்நராஸ், பிராந்திய கவுன்ைிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; தமலெர், வபாருளாதார நைம்பாடு, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”முதலீடு என்பநத நகரத்தின் வபாருளாதார ைீட்புக்கான யுக்தியின் ஒரு முக்கிய  எல்மலக்கல்லாகும்; 

நைலும் ப்ராம்ப்ட்டன் தன்மன ஒரு புதுமையான நகரைாகவும், உலவகங்கிலும் உள்ள ெணிகத்திற்கான 

பிரதான முதலீட்டு இடைாகவும் நிமலநிறுத்த அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்ளது. ப்ராம்ப்ட்டன் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fdiintelligence.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C1709fb795c5d4a20caf008d932a909f5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637596523873393465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1zA10WOJwbn4a94aleFcGMkIliUaPcXxG95n4Xe1Fb4%3D&reserved=0


 

 

எதிர்காலத்தின் ைிறந்த நடுத்தர அளெிலான நகரம் என்ற எஃப்.டி.ஐ (fDI)யின் அங்கீகாரத்மத நாங்கள் 

ெரநெற்கிநறாம். உலகத்தரம் ொய்ந்த நகரம் என்பதில், நாங்கள் ெணிகத்மதநய குறிக்கிநறாம், ைற்றும் 

எங்கள் ைமூகத்தில் அந்நிய முதலீட்மட ெரநெற்று காத்திருக்கிநறாம். ” 

- பால் ெிவைன்ட், பிராந்திய கவுன்ைிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; துமணத் தமலெர், வபாருளாதார நைம்பாடு 

ைற்றும் கலாச்ைாரம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

ப்ராம்ப்ட்டன் ொய்ப்புகளுக்கான நகரம், கனடாெின் புதுமைபமடக்கும் பகுதியில் பிரதான 

இருப்பிடத்தில் நாங்கள் இருப்பது ைற்றும் எங்கள் நபாட்டிக்கு தயார் என்ற வதாழிலாளர் பமடமயக் 

வகாண்டு, வெளிநாட்டு ெணிகங்கள் இங்கு ெந்து இறங்குெதற்கான உகந்த இடைாக இமத நாங்கள் 

வதாடர்ந்து நிமலநிறுத்துகிநறாம். ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் ஊழியர்கள் ைார்பாக, எஃப்.டி.ஐ 

இன்ட்வடல்லிவென்ஸ்  (fDi Intelligence) அமைப்பினால்  ைீண்டும் முதலீட்டுக்கான இடைாக 

ப்ராம்ப்ட்டன் அங்கீகாிக்கப்படுெதில் எங்கள் வபருைிதத்மத வெளிப்படுத்த ெிரும்புகிநறன்;  அன்னிய 

நநரடி முதலீட்டாளர்கள் இங்கு ெருெமதயும் எங்கள் அர்ப்பணிப்புள்ள வபாருளாதார நைம்பாட்டு 

ஊழியர்கமள அணுகி ப்ராம்ப்ட்டனில் என்னவெல்லாம் கிமடக்கும் என்பது பற்றி வதாிந்துவகாள்ள 

கலந்துமரயாடுெமதயும்  நான் ெரநெற்கிநறன். . ” 

- நடெிட் நபர்ாிக், தமலமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெைத்தில் 700,000 ைக்கமளயும் 75,000 

ெணிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வைய்யும்  ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கமள ைனத்தில் மெத்நத 

வைய்கின்நறாம். பலதரப்பட்ட ைமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு நைர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிநறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமைப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வைன்றுவகாண்டிருக்கிநறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆநராக்கியைிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமைப்பதற்கான ெளர்ச்ைிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிநறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இமணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

 
ஊடக வதாடர்பு 

நைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & ைமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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