
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் உணவு பதப்புடுத்தும் துறை (#1) முதல் இடத்றத 

பிடித்துள்ளது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூறை 28, 2021) – நநற்றைய தினம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அடுத்தடுத்து 

இரண்டாவது  ஆண்டாக, உணவு பதப்படுத்தலில் முன்னணியாளர்கள், எனும் வறகயில் மிக உயாிய 

கவுரவத்றதப் பபற்ைது; இந்த கவுரவத்றத, பிஸினஸ் ஃபபஸிலிட்டீஸ்  என்னும் பத்திாிக்றகயின் 17 

ஆவது வருடாந்திர பமட்நரா தரவாிறைப்படுத்தல் அைிக்றக தந்திருக்கிைது. 

நவறைவாய்ப்பு, அைிவிக்கப்பட்ட திட்டப்பணிகள் மற்றும் ைமீபத்திய விாிவாக்கம் ஆகியவற்றுக்கான 

தரவாிறையில் மிக உயாிய இடத்றத ப்ராம்ப்ட்டன் பபற்ைிருக்கிைது. 2021 ஆம் ஆண்டின் முழு 

தரவாிறைறயயும் வகாண்ட அைிக்றகறய இங்கு காணைாம்: www.businessfacilities.com. 

ெட அவொிக்காெின் ெிகப்வொிய வெளாண்-உணவுத் துறைகளில் ஒன்ைான ஒன்ட்வடாிவயாெின் உணவு 

கிளஸ்டாின் ஒரு ெகுதியாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொனது, ெளர்ந்து ெருகின்ை ஒரு உணவு ெற்றும் ொங்கள் 

துறை வதாழில்ெறகயில், முன்னணி வதாழில்நுட்ெம், உயர்தர வொருட்கள் ெற்றும் ெளொன ெிெசாய 

ொரம்ொியத்தால் ஆதாிக்கப்ெடுகிைது. ப்ராம்ப்ட்டனின் உணவு ெற்றும் ொங்கள் துறை என்ெது உணவு 

ொிவசாதறன, ெதப்ெடுத்தல் ெற்றும் வெக்வகஜிங் ெசதிகள் ெற்றும் வொக்குெரத்து, வெக்வகஜிங் 

ெடிெறெப்பு, உெகரணங்கள் ெற்றும் குளிர்ெதன வசெிப்பு ஆகியறெ அறனத்தும் நகரத்தின் ஒவர 

இடத்தில் அறெந்த அறெப்ொகும். 

ப்ராம்ப்ட்டனின் உணவு ெற்றும் ொங்களுக்கான துறைகள், கனடா நாட்டின் ஒட்டுவொத்த உள்நாட்டு 

உற்ெத்திக் குைியீட்டுக்கு (GDP க்கு) ஆண்டுவதாறும் $ 1.3 ெில்லியன் ெங்களிப்பு வசய்கின்ைன. உணவு 

ெற்றும் ொங்கள் உற்ெத்தி, ெதப்ெடுத்தல் ெற்றும் இதற்கு துறணயாக இயங்கும் வதாழில்களின் சுொர் 300 

நிறுெனங்களில் 8,500 வெர் வெறை வசய்கின்ைனர். 

உணவு ெற்றும் ொனங்கள் ெதப்ெடுத்தும் துறை என்ெது ப்ராம்ப்ட்டனின் நான்கு முக்கிய துறைகளில் 

ஒன்ைாகும். நகரத்தின் அந்த நான்கு முக்கிய துறைகளாென: உணவு ெற்றும் ொனம் ெதப்ெடுத்துதல், 

முன்வனாடியான தயாாிப்பு, சுகாதாரம் ெற்றும் ொழ்க்றக அைிெியல், ெற்றும் புதுறெ ெறடத்தல் ெற்றும் 

வதாழில்நுட்ெம். 

உணவு ெற்றும் ொனம் துறையில் சிைந்த வெறை ொய்ப்பு தரும் நிறுெனங்களாகிய வைாப்ைாஸ், வெப்ெிள் 

ைாட்ஜ் ஃொர்ம்ஸ், ெற்றும் இட்டல்ொஸ்டா ஆகியெற்ைின் தறைறெயகங்கள் ப்ராம்ப்ட்டனில் 

அறெந்துள்ளன. கூடுதைாக, வகாவகா வகாைா ொட்லிங் ெற்றும் கிவ் அண்ட் வகா ப்ாிவெர்ட் ஃபூட்ஸ் 

(Give and Go Prepared Foods) வொன்ை முக்கிய வெறைொய்ப்ெளிக்கும் நிறுெனங்களும் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.businessfacilities.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C95fa7aa2c16545d4b1f308d951cfd75f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630775379718507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Sr%2Bu7iUAgS1D8Ituf97aHcf1qT6%2BhQdSdVxQidwIRRs%3D&reserved=0


 

 

ப்ராம்ப்ட்டனில் தங்கள் வதாழிைகங்கறளக் வகாண்டுள்ளன. இந்த நிறுெனங்கள் அறனத்தும் நகரத்தின் 

திைறெ, உள்கட்டறெப்பு ெற்றும் சந்றத அணுகறைப் ெயன்ெடுத்த ப்ராம்ப்ட்டனுக்குள் மூவைாொய 

ாீதியில் தங்கறள நிறைநாட்டிக் வகாண்டுள்ளன. 

வகாெிட் – 19 வெருந்வதாற்றுக் காைம் முழுெதும் ப்ராம்ப்ட்டனின் உணவு ெற்றும் ொனங்கள் துறை 

ெலிறெயுடவனவய இருந்து ெந்திருக்கிைது, அத்துடன் இந்த இக்கட்டான செயத்தில் நகரத்தின் 

வொருளாதார ெலிறெக்கு முக்கிய ெங்களிப்ொளராகவும் இருந்து ெந்திருக்கிைது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டனின் உணவு ெற்றும் ொனங்கள் துறைறயப் ெற்ைி வெலும் அைிய,  www.investbrampton.ca.  

ஐப் ொர்றெயிடவும் 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

COVID-19 வதாற்று ெரெல் காைம் முழுெதும் உணவுப்வொருட்களின் வசெிப்பு ெற்றும் அெற்ைின்  உணவு 

ெினிவயாகம் வசய்ெெதில் ப்ராம்ப்ட்டனின் உணவு ெற்றும் ொனங்கள் துறை அரும் 

வசயைாற்ைியிருக்கிைது; இதற்காக எங்கள் அத்தியாெசிய வதாழிைாளர்கள் அறனொின் 

ெங்களிப்புகளுக்காக நன்ைி வதாிெித்துக் வகாள்கிவைாம். இந்த வதாடர்ச்சியான இரண்டாெது ஆண்டில், 

ெிஸினஸ் ஃவெசிலிட்டீஸ் இதழிலிருந்து உணவு ெதப்ெடுத்துெதில் முன்னணியாளராக முதல் இடத்றதப் 

ெிடித்ததில் நாங்கள் வெருெிதம் வகாள்கிவைாம். இந்த தரொிறச எங்கள் உணவு ெற்றும் ொனங்கள் 

ெதப்ெடுத்தல் வதாழில்கறளச் வசய்து ெருெெர்களுக்கும், அெர்களுக்கு ஆதரெளிக்கின்ை எங்கள் 

வொருளாதார வெம்ொட்டுக் குழுெிற்கும் ஒரு சான்ைளிப்ொகும். ” 

- வெட்ாிக் ப்ரவுன், வெயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 "வகாெிட் -19 வெருந்வதாற்று உைவகங்கிலும் உள்ள ெணிகங்களில் ெை தாக்கங்கறள 

ஏற்ெடுத்திெிட்டது, வெலும் ப்ராம்ப்ட்டனின் உணவு ெற்றும் ொனங்கள் துறையில் உள்ளெர்களின் 

முயற்சிகள் இந்த முன்வனப்வொதும் சந்தித்திருக்காத சொல்கறளக் கடந்து வசல்ை எங்கள் சமூகத்திற்கு 

உதெியது. நாங்கள் எங்கள் ெணிகங்களுக்கும் அெர்களின் ஊழியர்களுக்கும் நன்ைி வதாிெித்துக் 

வகாள்கிவைாம், வெலும் நகர நிர்ொகம் அெர்களுடன் வதாடர்ந்து ெணியாற்றுெறதயும் நாங்கள் 

எதிர்வநாக்குகிவைாம். " 

- ொர்ட்டின் வெவடய்வராஸ், ெிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 3 & 4; தறைெர், வொருளாதார வெம்ொடு, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"உணவு ெதப்ெடுத்தலில் முன்னணியாளர்கள் எனும் ெிாிெில் ெிஸினஸ் ஃவெசிலிட்டீஸ் இதழின் 

ெருடாந்திர வெட்வரா தரொிறச அைிக்றகயில் # 1 இடத்றதப் ெிடித்திருப்ெதில் நாங்கள் வெருெிதம் 

வகாள்கிவைாம். இந்தத் துறைறய கட்டிவயழுப்புெதற்கும் ஆதரெளிப்ெதற்கும் ெணியாற்றும் எங்கள் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.investbrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C95fa7aa2c16545d4b1f308d951cfd75f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630775379718507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bAhbWsPBUZpVLyY9oRw%2FHD7RAYlYC254Un3wMt7xIxg%3D&reserved=0


 

 

அர்ப்ெணிப்பு நிறைந்த வொருளாதார வெம்ொட்டுக் குழுெினருக்கும், ெற்றும் துறை சார்ந்த ெணிகங்கள் 

ெற்றும் அெற்ைின் வதாழிைாளர்கள் அறனெருக்கும் எங்கள் நன்ைிகள். ெணிகத்றதத் தக்கறெத்தல் 

ெற்றும் ெிாிொக்கம் ஆகியெற்ைின் ெீது கெனம் வசலுத்தி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்குள் புதிய 

ெணிகங்கறளக் வகாண்டுெர நாங்கள் ெணியாற்ைி ெருகிவைாம்; அவத செயத்தில் தற்வொதுள்ள எங்கள் 

அற்புதொன ெணிகங்களுக்கும் வதாடர்ந்து ஆதரெளிப்வொம். " 

- ொல் ெிவசண்ட், ெிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; துறணத் தறைெர், வொருளாதார வெம்ொடு 

ெற்றும் கைாச்சாரம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"நெது ெணிக சமூகம் ப்ராம்ப்ட்டனின் முதுவகலும்ொகும், வெலும் நகரத்தில் எங்கள் குழு எங்களால் 

முடிந்த அறனத்து ெழிகளிலும் அெர்களின் வெற்ைிக்காக ஆதரெளிக்க அர்ப்ெணிப்பு வகாண்டுள்ளது. 

எங்கள் உணவு ெற்றும் ொனங்கள் துறை ெற்றும் எங்கள் அர்ப்ெணிப்பு வகாண்ட வொருளாதார 

வெம்ொட்டுக் குழு – ஆகியெற்ைின் முயற்சிகள்வதாடர்ச்சியாக இரண்டாெது ஆண்டாக ெிஸினஸ் 

ஃவெசிலிட்டீஸ் ெத்திாிக்றகயிலிருந்து # 1 தரொிறச வெற்ைதில் நாங்கள் வெருெிதம் வகாள்கிவைாம். ” 

- வடெிட் வெர்ாிக், தறைறெ நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

-30- 

கனடா நாட்டில் ெிக ெிறரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ெக்கறளயும் 75,000 

ெணிக அறெப்புக்கறளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வொதுெக்கறள ெனத்தில் றெத்வத 

வசய்கின்வைாம். ெைதரப்ெட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வசர்க்கின்ைனர், முதலீட்றட நாங்கள் ஈர்க்கிவைாம், 

வதாழில்நுட்ொீதியில் ெற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுறெப் ெறடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ெதற்கான ெயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிவைாம். ொதுகாப்ொன, நிறைத்து நிற்கெல்ை ெற்றும் வெற்ைிகரொன  ஆவராக்கியெிக்க ஒரு நகறரக் 

கட்டறெப்ெதற்கான ெளர்ச்சிப்ொறதயில் நாங்கள் ெங்கு ெகிக்கிவைாம்.  Twitter, Facebook, ெற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

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

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்வஜாத் றகந்த் 

ஒருங்கிறணப்ொளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுொடு  

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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