
 

 

 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது முதலீடு வெய்ெதற்கான மிகச்ெிறந்த அமமெிடங்களில் 

ஒன்று என ப்ராம்ப்ட்டன் மெட் வெவெக்ஷன் ெஞ்ெிமக (Site Selection Magazine) 

அங்கீகாித்துள்ளது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வெப்டம்பர் 3, 2021) – நநற்மறய தினம், வபருநிறுென நிெபுென் ெர்த்தகம் மற்றும் வபாருளாதார 

ெளர்ச்ெிமய உள்ளடக்கி, ெர்ெநதெ அளெில் வெளியிடப்பட்ட ெணிக வெளியீடாகிய  மெட் வெவெக்ஷன் 

ெஞ்ெிமகயானது (Site Selection Magazine), கனடாெின் ெிறந்த இடங்களின் பட்டியமெ அறிெித்தது, அதில் ப்ராம்ப்டன் 

நகரம் முதல் 20 இடங்களில் இடம் பிடித்துள்ளது. 

இந்தத் தரொிமெப்படுத்தியதன் மூெம், நகரத்தின் வபாருளாதார நமம்பாட்டு அலுெெகம் (Economic Development 

Office) , கனடாெின் ெிறந்த முதலீட்டு இடங்களில் ஒன்றாக, மெட் வெவெக்ஷன் ெஞ்ெிமகயினால் 

அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கிய துமறகளான புதுமமபமடத்தல் மற்றும் வதாழில்நுட்பம், முன்நனாடியான தயாாிப்பு, 

உணவு மற்றும் பானம் பதப்படுத்துதல் மற்றும் சுகாதாரம் மற்றும் ொழ்க்மக அறிெியல் ஆகியெற்றில் நகர நிர்ொகம்,  

தனது வபாருளாதார நமம்பாட்டு முயற்ெிகளில் வதாடர்ந்து கெனம் வெலுத்தி ெருகிறது. 2020 ஆம் ஆண்டில், நகரத்தின் 

FDI யுக்தியின் ஒரு பகுதியாக, ெர்த்தகத்மதத் தக்கமெத்தல் மற்றும் ெிாிொக்கத்திற்கு கூடுதல் ெலியுறுத்துதல் 

ஆகியெற்மற ெழங்கியது. ஏறக்குமறய 700,000 மக்கள்வதாமக வகாண்டபடி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், கனடாெில் 

இரண்டாெது நெகமாக ெளர்ந்து ெரும் நகரமாகும். 320,000 எண்ணிக்மகயிொன ெராொி 36 ெயது வகாண்ட 

ப்ராம்ப்ட்டனின் இளெயதுமடய, படித்த மற்றும் பெ இனம் வகாண்ட வதாழிொளர் பமடயானது,  115 வமாழிகமளப் 

நபசுகின்ற 234 க்கும் நமற்பட்ட கொச்ொரங்களுக்கு பிரதிநிதித்துெம் வெய்கிறது. 

 

முதலீடு என்பது நகரத்தின் வபாருளாதார மீட்ெிக்கான யுக்திக்கான  (Economic Recovery Strategy) முக்கிய 

எல்மெக்கல்ொகும்; நம, 2020 இல் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெமபயால் இது அங்கீகாிக்கப்பட்டது. நகரத்தின் புதுமம 

பமடக்கும் மாெட்டத்தின் வதாடர்ச்ெியான பாிணாம ெளர்ச்ெி இந்த யுக்தியின் மற்வறாரு முக்கிய பகுதியாகும். 

வபாருளாதார மீட்ெிக்கான யுக்தி ப்ராம்ப்ட்டன் வபாருளாதாரத்திற்கு எமதயும்  ெமாளிக்க ெல்ெ மற்றும் நபாட்டியின் 

காரணமான பென்கமளக் வகாண்டுெருெமத நநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது என்பதுடன்  நகாெிட் -19 

வதாற்றுநநாயிலிருந்து நகரத்மத இன்னும் முன்நனாக்கி வகாண்டு வெல்ெவும் உதவும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தன் ெெம் குறிப்பித்தக்க முதலீடுகமளத் வதாடர்ந்து ஈர்த்தபடி இருக்கிறது; இதில் பின்ெரும் 

குறிப்பித்தக்க திட்டப்பணிகள் ெமீபத்தில் அறிெிக்கப்பட்டன: 

• அவெக்ட்ரா:, ப்ராம்ப்ட்டனில், எண்-200 வகன்னடி ொமெ வதற்கில் அமமந்துள்ள ஒரு புத்தம் புதிய 

நிமெத்து நிற்கெல்ெ இயக்க-வெயல்பாட்டு மமயம் அமமப்பதற்கான திட்டத்மத ஜூன் மாதத்தில், 

அவெக்ட்ரா அறிெித்தது (Alectra announced). 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C85410941f71a4cd1f97208d96f21b584%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637663012837660515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HMlnncjhg8M4ATQ7OVqz1ZD3dhsxlV5BduYsmeLWRNo%3D&reserved=0
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இந்த புதிய இடத்திலிருந்து ஒரு கிநொமீட்டர் தூரத்திற்குள்ளாக, ெில்ெமற ெணிகம் ெமகயில் 78 

ெணிகங்களும், தங்குமிடம் மற்றும் உணவு நெமெ ெமககளில் 55 ெணிகங்களும் உள்ளன. இப்பகுதியில் 

400– அதாெது, தற்நபாமதய அளெில் இருக்கும் நெமெகளின் எண்ணிக்மகமய ெிட இரண்டமர 

மடங்கு - ஊழியர்கமளக் வகாண்டுெருெதன் மூெம், அவெக்ட்ரா, ப்ராம்ப்ட்டனின் ெில்ெமற மற்றும் 

உணவு ெணிகங்கமள, இயக்கவெயல்பாட்டு மமயத்தின் அருகாமமயில் நிமெ நிறுத்த உதவுகிறது, 

மற்றும் நகாின் உள்ளூர் வபாருளாதார மீட்பு மற்றும் எதிர்காெ ெளர்ச்ெிக்கு ஆதரெளிக்கிறது. 

 

 

• நகாக் கனடா பாட்லிங்: டிெம்பர் 2020 இல், நகாக் கனடா பாட்லிங் நிறுெனம் தனது  நகாக் கனடா 

பாட்டிலில் அமடக்கும் வதாழிெகத்திற்காக $ 12.8 மில்லியன் புதிய முதலீட்மட அறிெித்தது. இந்த 

முதலீடு நுகர்நொருக்கான புதுமமயான தயாாிப்புகளின் நதமெமய பூர்த்தி வெய்கின்ற உற்பத்தி 

திறன்கமள மாற்ற பயன்படும். 

• நமப்பிள் ொட்ஜ் ஃபார்ம்ஸ்: இந்த ஆண்டின் வதாடக்கத்தில், நமப்பிள் ொட்ஜ் பண்மணகள் தங்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஆமெமய 250,000 ெதுர அடியில் ெிாிவுபடுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், கூடுதொக 300 

நெமெ ொய்ப்புகமள உருொக்கெிருப்பதாகவும் அறிெித்தனர். நமலும் 100 நெமெ ொய்ப்புகமள 

உருொக்கி, ெிக்கன் ெமக ெில்ெமற ெிறபமனக்கமடகள் மெக்கும் இடத்திற்கான புதிய திட்டங்கமளயும் 

அெர்கள் மெத்திருக்கிறார்கள். 

தரொிமெப்படுத்தியதன் முழு முடிவுகள் மற்றும் நமலும் தகெல்கள் இங்கு உள்ளன 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

  

"ப்ராம்ப்டன் ொய்ப்புகளுக்கான நகரமாகும், கனடாெின் புதுமம பமடக்கும் முற்றம் மற்றும் நபாட்டிமய எதிர்வகாள்ளும் 

திறமம ஆகியெற்மறக் வகாண்ட, உெகளாெிய ெணிகங்கள் முதலீடு வெய்ெதற்கு உகந்த எங்கள் இடத்மத நாங்கள் 

ெழங்குகிநறாம். மெட் வெெக்ஷன் ெஞ்ெிமக இதழால் கனடாெின் ெிறந்த இருப்பிடங்களில் ஒன்றாக நதர்வு 

வெய்யப்பட்டு அங்கீகாிக்கப்பட்டதில் நாங்கள் வபருமிதம் வகாள்கிநறாம்; நமலும் எதிர்காெத்தில் நம்மம உெகத் தரம் 

ொய்ந்த நகரமாக மாற்றுெது பற்றி நமலும் அறிய தளம் நதர்வு வெய்பெர்கள் அமனெமரயும் ெரநெற்கிநறாம். 

- நபட்ாிக் ப்ரவுன், நமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"வதாற்று பரெலின் ெிமளவுகளிலிருந்து மீண்டு, முன்நனாக்கி நகர்ெதற்காக, நாங்கள் மீட்பில் கெனம் வெலுத்தும் அநத 

ெமயத்தில், ப்ராம்ப்ட்டனின் வபாருளாதாரத்திற்கு, நபாட்டி எதிர்வகாள்ெதன் பென்கமளயும் வநகிழ்ந்து வகாடுக்கும் 

தன்மமமயயும் வகாண்டு ெருெதில் இந்த முதலீடு முக்கிய பங்கு ெகிக்கும். ப்ராம்ப்ட்டன் என்றாநெ ெியாபாரம் என 

அர்த்தமாகும், மற்றும் மெட் வெெக்ஷன் இதழ் கனடாெின் ெிறந்த முதலீடுகளில் ஒன்றாக எங்கள் நகரத்மத 

அங்கீகாித்ததில் நாங்கள் வபருமமப்படுகிநறாம். 

- மார்ட்டின் வமவடய்நராஸ், பிராந்திய கவுன்ெிெர், ொர்டுகள் 3 & 4; தமெமமப் வபாறுப்பு, வபாருளாதார ெளர்ச்ெி, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"முதலீடு என்பது நகரத்தின் வபாருளாதார மீட்புக்கான யுக்தியின் ஒரு முக்கிய மூமெக்கல்ொகும், நமலும் கனடாெிலும் 

மற்றும் உெவகங்கிலும் உள்ள ெணிகங்களுக்கான ஒரு புதுமம பமடக்கும் நகரமாகவும் முதன்மமயான முதலீட்டு 

இடமாகவும் ப்ராம்ப்ட்டன் தன்மன அர்ப்பணித்துள்ளது. மெட் வெெக்ஷன் ெஞ்ெிமக, எங்கள் உெகத் தரம் ொய்ந்த 

நகரத்மத கனடாெின் ெிறந்த இடங்களில் ஒன்றாக அங்கீகாித்தமத நாங்கள் ெரநெற்கிநறாம். எங்கள் திறமம மிக்க 

பணியாளர்கள், புதுமம பமடக்கும் முற்றத்தில் அமமெிடம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பு நிமறந்த வபாருளாதார நமம்பாட்டுக் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsiteselection.com%2Fissues%2F2021%2Fsep%2Fcanadas-best-locations-tech-talent-leads-the-way-among-elite-canadian-regions.cfm&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C85410941f71a4cd1f97208d96f21b584%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637663012837660515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aW8cIHGG9vz06PvQ8EADdFY%2FeOz1EMASNBCy46Laqwo%3D&reserved=0


 

குழு ஆகியெற்றுடன், எங்கள் ெமூகத்தில் முதலீட்மட ெரநெற்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தயாராக இருக்கிறது. 

- பால் ெிவெண்ட், பிராந்திய கவுன்ெிெர், ொர்டுகள் 1 & 5; துமணத்தமெமமப் வபாறுப்பு, வபாருளாதார ெளர்ச்ெி மற்றும் 

கொச்ொரம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில், எங்கள் கவுன்ெில் காெ முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்கமள ஆதாிக்க நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு 

வகாண்டுள்நளாம்: ப்ராம்ப்ட்டன் ொய்ப்புகளுக்கான நகரம், நமலும் ெணிகங்கள் முதலீடு வெய்ெதற்கான உகந்த 

இடமாக நாங்கள் வதாடர்ந்து நிமெநிறுத்தி ெருகிநறாம். ப்ராம்ப்ட்டன் வபாருளாதார நமம்பாட்டு அலுெெகத்தில் உள்ள 

எங்கள் குழுவுக்கு கனடாெின் ெிறந்த இடங்களில் ஒன்றாக இந்த அங்கீகாரம் கிமடத்ததற்காக, அெர்களுக்கு 

ொழ்த்துக்கள். நகாெிட் -19 வதாற்றுநநாயின் தாக்கத்திலிருந்து நாங்கள் மீண்டு முன்நனறும் அநத ெமயத்தில், நாங்கள் 

எங்கள் நகரத்மத மீட்வடடுப்பதிலும் கெனம் வெலுத்துகிநறாம், நமலும் வதாடர்ந்து முதலீட்மடக் வகாண்டு ெருெதன் 

மூெம் நமது வபாருளாதாரத்திற்கு ெமளந்துவகாடுக்கும் தன்மமமயக் வகாண்டுெருநொம். 

- நடெிட் நபர்ாிக், தமெமம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 மக்கமளயும் 75000 ெணிக 

அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கமள மனத்தில் மெத்நத 

வெய்கின்நறாம். பெதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு நெர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிநறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிொன புதுமமப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிநறாம். பாதுகாப்பான, நிமெத்து நிற்கெல்ெ மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆநராக்கியமிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிநறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

  

ஊடக வதாடர்பு 

நமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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