
 

 

 உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

கூட்டமைப்பு அரசு ைற்றும் ைாகாண அரசு கூட்டாளிகள் ைற்றும் ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் நிறுெனம் 

ஆகியமெ வெய்த முதலீடு பற்றிய அறிெிப்பிமன ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ெரவெற்கிறது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வை 2, 2022) – ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் நிறுெனம் - ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள தனது 

ெெதியமைப்பு உட்பட - தனது கனடிய ொகன ஆமலகளில் ைின்ொர ொகனங்கமள 

உருொக்குெதில் உதவுெதற்காக கூட்டாட்ெி ைற்றும் ைாகாண அரொங்கங்கள் கூட்டாக $1 

பில்லியனுக்கும் வைலாக முதலீடு வெய்ெதாக இன்று வெளியிடப்பட்ட அறிெிப்மப 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ெரவெற்கிறது. ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் தனது ைின்ொரையைாக்கல் 

திட்டப்பணிகளுக்காக வைலும் $2.4 பில்லியன் முதலீடு வெய்கிறது. 

தனது ப்ராம்ப்ட்டன் அவெம்பிளி ஆமலயில், வபட்டாி-ைின்ொர ைற்றும் கலப்பின ொகனங்கமள 

உற்பத்தி வெய்யும் திறன் வகாண்ட, வநகிழ்தன்மை வகாண்ட அவெம்பிளி மலமன 

ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் நிறுவும். இந்த ஒட்டுவைாத்த ைாற்றைானது குமறந்த ைாசு உைிழ்வு 

ொகனங்களுக்கான, ெளர்ந்து ெரும் நுகர்வொர் வதமெமய பூர்த்தி வெய்ய, ொகன 

உற்பத்தியாளாின் திறமன பரெலாக்கும். ஒன்ட்டாாிவயாெின் $132 ைில்லியன் ெமரயிலான 

அர்ப்பணிப்பு ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள ெெதியமைப்பின் நீண்ட கால எதிர்காலத்மதப் பாதுகாத்து 

தக்க மெக்க உதவுகிறது 

ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் உற்பத்தி ஆமலயானது, ப்ராம்ப்ட்டன் ொகனத் 

வதாழிலுக்கான நங்கூரம் ஆகும், வைலும் உள்ளூர் வபாருளாதாரத்தில் கணிெைாக தாக்கம் 

ஏற்படுத்துகிறது, இது உற்பத்திெமகயில் சுைார் 3,000 வெமலொய்ப்புக்கமள ெழங்குகிறது. 

இது ைாகாணம் முழுெதும் பல ைமறமுக வெமலொய்ப்புக்கமளயும் ெழங்குகிறது. ஒரு ொகன 

உற்பத்தி ஆமலயில் இருக்கும் ஒவ்வொரு வெமலொய்ப்புக்கும் நிகராக ஐந்து முதல் ஆறு 

ைமறமுக வெமலொய்ப்புக்கள் உருொக்கப்படுகின்றன என்று ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டனின் முன்வனாடியான உற்பத்தித் துமறயானது, ஒவ்வொரு வதாழிற்துமறயிலும் 

ஒத்துமழப்பு, கூட்டாண்மை ைற்றும் புதுமை பமடப்புக்கான அடித்தளைாகும். இது 

ப்ராம்ப்ட்டனின் வெமலொய்ப்பு ெழங்கும் ெமகயில் ைிகப்வபாிய வதாழில்துமறயாகும், இது 

நகரத்தின் வதாழிலாளர் வதாகுப்பில் கிட்டத்தட்ட நான்கில் ஒரு பங்மகக் வகாண்டுள்ளது. 

ப்ராம்ப்ட்டனின் முன்வனாடியான உற்பத்தித் துமற பணியாளர்களில் 23 ெதவீதம் வபர் ொகனத் 

துமறயில்தான் உள்ளனர். 

 



 

 

ப்ராம்ப்ட்டனின் ொகன உற்பத்தி வதாழில் ைற்றும் முன்வனாடியான உற்பத்தித் துமற பற்றிய 

வைலும் தகெல்களுக்கு ெருமக தரவும்: www.investbrampton.ca. 

ெிமரவு கூற்றுக்கள் 

• பிப்ரொி ைாதத்தில், ப்ராம்ப்ட்டனின் ொகனத் வதாழிலின் முக்கியத்துெத்மதப் பற்றி 

ெிொதிக்கவும், ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் அவெம்பிளி ஆமலயில் முதலீடு வெய்ய 

வெண்டியதன் அெெியத்மதப் பற்றிய ெிழிப்புணர்மெ அரொங்கத்தின் அமனத்து 

ைட்டங்களிலும் ஏற்படுத்துெதற்காகவும்,  ப்ராம்ப்ட்டன் ொகனத்வதாழில் கருந்தரங்கு 

ஒன்மற நகர நிர்ொகம் நடத்தியது. இந்தக் கருத்தரங்கில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெமப 

உறுப்பினர்கள், வபாருளாதார அபிெிருத்தி அலுெலர்கள், அமைச்ெர்கள், உள்ளூர் 

பாராளுைன்ற உறுப்பினர்கள் ைற்றும் MPPக்கள் கலந்து வகாண்டு, ப்ராம்ப்ட்டன் ொகனத் 

வதாழில்துமறயின் எதிர்காலம் ைற்றும் ஒன்ட்டாாிவயா ைற்றும் கனடாெின் 

ைிகப்பரெலான ொகனத் வதாழில்கள் குறித்து ெிொதித்தனர். 

• டாட்ஜ் ொர்ஜர்ஸ், டாட்ஜ் வெல்லஞ்ெர்ஸ் ைற்றும் கிறிஸ்லர் 300 ெமக ொகனங்கமள 

உற்பத்தி வெய்யும் ஒவர ஆமல ப்ராம்ப்ட்டனில் இருக்கின்ற ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் உற்பத்தி 

ஆமலவயயாகும். 

• ப்ராம்ப்ட்டனில் தயாாிக்கப்படும் கார்களில் 90 ெதவீதத்திற்கும் அதிகைானமெ 

ஏற்றுைதியாகின்றன; அெற்றில் வபரும்பான்மையாமெ அவைாிக்காெிற்கு ஏற்றுைதி 

வெய்யப்படுகின்றன. 

• ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள ொகன உதிாிபாகங்கள் உற்பத்தித் துமறயில் வைக்னா, 

ைார்டின்ாியா, ஏபிெி வடக்னாலஜிஸ் ைற்றும் பல நிறுெனகளுக்கு வொந்தைான உற்பத்தி 

ஆமலகள் உட்பட பல வபாிய நிறுெனங்கள் உள்ளன. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டனில் எங்கள் ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் உற்பத்தி ஆமல துெக்கப்பட்டதன்வபாில் 

வபாியவதாரு ைற்றும் புதுமை பமடக்கும் ெமகயிலான முன்வனாடியான உற்பத்தித் 

துமறமயயும் ைற்றும், வபருமைைிக்க ொகன உற்பத்தி வதாழிலுக்கான ெரலாற்மறயும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் வகாண்டுள்ளது. ைின்ொர ொகனங்கமள வநாக்கிய உலகளாெிய ொகனத் 

வதாழில்துமற ைாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக நைது நகரம் இருக்கும் என்பதில் நாங்கள் 

ைகிழ்ச்ெியமடகிவறாம், வைலும் இந்த கூட்டு முதலீட்டிற்காக கூட்டமைப்பு ைற்றும் ைாகாண 

அரொங்கங்கள் ைற்றும் ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் வபான்ற ைதிப்புைிக்க கூட்டாளர்களுக்கு நன்றி 

வதாிெிக்கிவறாம். ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு, எங்கள் உள்ளூர் பணியாளர்களுக்கு ைற்றும் எங்கள் 

ொகனத் துமறக்கான எதிர்காலம் பிரகாெைாக உள்ளது” 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.investbrampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9c19f948fa0649e8b76808da2c8ed461%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637871289201571404%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P1frf79qZr8gNVrsU%2FYNFv7zQw%2BSgq18UmB3P7xirXc%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/774


 

 

- வபட்ாிக் ப்ரவுன், வையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டனின் முன்வனாடியான உற்பத்தித் துமறயானது, நைது ெமூகத்தில் உள்ள அமனத்து 

வதாழில்களிலும் ஒத்துமழப்பு, கூட்டாண்மை ைற்றும் புதுமை பமடத்தலுக்கான அடித்தளைாக 

உள்ளது; இது வெமலொய்ப்பு ெமகயில் நைது நகரத்தின் ைிகப்வபாிய வதாழில்துமறமய முன் 

நிறுத்துகிறது. இன்று அறிெிக்கப்பட்ட முதலீட்டிற்காக எங்கள் அரொங்க பங்காளிகள் ைற்றும் 

ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் நிறுெனம் ஆகியெற்றுக்கு எங்கள் நன்றி; ைற்றும் இந்த முதலீட்டின் 

அெெியத்மத பற்றிய ெிழிப்புணர்மெ ஏற்படுத்திய எங்கள் அர்ப்பணிப்புள்ள வபாருளாதார 

வைம்பாட்டு அலுெலர்களுக்கு நன்றி. இது எங்கள் முழு ெமூகத்திற்கும் பயனளிக்கும், வைலும் 

ொய்ப்புகளின் நகரைாக இருக்கும்; ொகனத் துமறயின் ைின்ையைாக்கலில் முன்னணியில் 

இருப்பதில் ப்ராம்ப்ட்டன் உற்ொகம் அமடந்துள்ளது.” 

- ைார்ட்டின் வைவடய்வராஸ், பிராந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; தமலெர், 

வபாருளாதார ெளர்ச்ெித்துமற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

“புதுமைபமடத்தல் ைற்றும் முன்வனாடியான உற்பத்தி ெமகயில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் முன்னணி 

ெகிக்கிறது. ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் தனது  ப்ராம்ப்ட்டன் உற்பத்தி ஆமலமய ைறுெீரமைப்பு 

வெய்யெிருக்கும் இன்மறய அறிெிப்மப ெரவெற்கிவறாம். இப்படி ைின்ொரையைாக்கமல வநாக்கி 

நகர்ெது நைது உள்ளூர் வபாருளாதாரத்திற்கு பயனளிப்பது ைட்டுைல்லாைல், ொகனத் துமறயின் 

எதிர்காலத்தில் முன்னணியில் இருக்க ப்ராம்ப்ட்டமன அனுைதிக்கும்.” 

- பால் ெின்வெண்ட், பிராந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; உப தமலெர், வபாருளாதார 

ெளர்ச்ெித்துமற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நைது உள்ளூாில் ொகனத் வதாழிமல துெக்கி மெத்த  ஸ்வடல்லாண்டிஸ் நிறுெனைானது, 

ைின்ொர ொகனங்கமளத் தயாாிப்பதற்காகத் தங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் உற்பத்தி ஆமலமய ைறு 

ெீரமைப்பு வெய்ெதன் வபாில், ப்ராம்ப்ட்டன் வபாருளாதார வைம்பாட்டு அலுெலகைானது, 

அதற்கு வதாடர்ந்து ஆதரெளிக்க முன்ெருகிறது. எதிர்காலத்மத வநாக்கிச் ெிந்திக்கும் ெமகயில், 

முன்வனாடியான உற்பத்தித் துமறமய ஆதாிப்பதற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மூவலாபாய 

ாீதியாக நிமலநிறுத்தப்பட்டுள்ளது; வைலும் எங்களின் உயர்தரம் வகாண்ட பணியாளர்களுடனும் 

ைற்றும் உற்பத்தி ெமகயில் ெிருது வபற்ற காரணைாகவும், ொகனத் துமறயின் எதிர்காலத்தில் 

ஒரு அங்கைாக இருக்க ொியான அமைெிடத்மத நாங்கள் ெழங்குகிவறாம். 

- க்வளய்ர் பார்வனட், இயக்குனர், வபாருளாதார ெளர்ச்ெித்துமற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 



 

 

“இன்மறய அறிெிப்பானது வதாழிற்ெங்கங்கள், அரொங்கங்கள் ைற்றும் வதாழிற்துமறகள் 

ஒன்றிமணந்து ொகன உற்பத்தி வெமலொய்ப்புக்கமளப் பாதுகாப்பதும் கனடிய உற்பத்தித் 

துமறமய ெலுொக மெத்திருப்பதுவும் எவ்ெளவு முக்கியம் என்பமதக் காட்டுகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் அவெம்பிளி ஆமலயில் உள்ள கடினைாக உமழக்கும் வதாழிலாளி, 

அர்ப்பணிப்புள்ள ைக்கள், தங்கள் ெமகயில் ைிக உயர்ந்த தரம் ொய்ந்த, அதிகம் 

ெிற்பமனயாகும் ொகனங்கமள உருொக்குெதில் வபருமை வகாள்கின்றனர். ெரெிருக்கும் 

ஆண்டுகளில், கனடாெின் ைின்ொர ொகன ைாற்றத்தில் முக்கிய பங்கு ெகிப்பதில் இப்வபாது 

நாம் வபருமைப்படலாம் 

- வடன்னி ப்மரஸ், தமலெர், யூனிஃவபார் வலாக்கல் 1285 (Unifor Local 1285) 

“இந்த முதலீடானது, ப்ராம்ப்ட்டனுக்கான ஸ்வடல்லான்ட்டிஸின் திடைான அர்ப்பணிப்மப 

ைீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்த முதலீட்டின் வபருொாியான தாக்கைானது, உள்ளூர் 

ெப்மளயர்கள் ைற்றும் பணியாளர்களுக்கு, ைற்றும் நைது ெமூகத்தின் எதிர்காலத்திற்கு, ைிகவும் 

நன்மை பயப்பதாகும் “ 

- வடாட் வலட்ஸ், தமலமை வெயல் அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்தகக் கழகம் 
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கனடா நாட்டில் மிக விரைவாக வளர்ந்து வரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000 

வணிக அரமப்புக்கரளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் க ாதுமக்கரள மனத்தில் ரவத்தத 

கசய்கின்தறாம்.  லதைப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

கதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப்  ரடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

கசன்றுககாண்டிருக்கிதறாம்.  ாதுகாப் ான, நிரலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகைமான  ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக் 

கட்டரமப் தற்கான வளர்ச்சிப் ாரதயில் நாங்கள்  ங்கு வகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்ொர ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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