உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ொகன உற்பத்தித்
வதாழிலின் எதிர்காலம் பற்றி ெிொதிக்க ொகனம் சார்ந்த கருத்தரங்கிற்கு
உபசாிப்பு வசய்கிறது
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 23, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, கடந்த ொரத்தில்,
ப்ராம்ப்ட்டன் ொகனத் வதாழில்துறறயின் முக்கியத்துெத்றதப் பற்றி ெிொதிக்கவும்,
ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் அவசம்பிளி ஆறலயில் அரசாங்கத்தின் அறனத்து
மட்டங்களிலும் கிடைக்கின்ர முதலீட்டை ஈர்க்க வெண்டியதன் அெசியத்றதப் பற்றிய
ெிழிப்புணர்றெ ஏற்படுத்தவும் ப்ராம்ப்ட்டன் ொகனம் சார்ந்த கருத்தரங்கு ஒன்றற நடத்தியது.
இந்தக் கருத்தரங்கில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சறப உறுப்பினர்கள், வபாருளாதார ெளர்ச்சிக்கான
ஊழியர்கள், அறமச்சர்கள், உள்ளூர் நாைாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் MPPக்கள் கலந்து
வகாண்டு, ப்ராம்ப்ட்டனின் ொகனத் வதாழில்துறறயின் எதிர்காலம் மற்றும் ஒன்ட்டாாிவயா
மற்றும் கனடாெின் பரந்தெிாிந்த ொகனத் வதாழில்கள் குறித்து ெிொதித்தனர்.
ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் ததாழிற்சாடையானது, ப்ராம்ப்ட்டன் ொகனத்
வதாழிலின் நங்கூரம் வபான்றதாகும், வமலும் உள்ளூர் வபாருளாதாரத்தில் கணிசமான
தாக்கத்றத ஏற்படுத்துகிறது, இது உற்பத்திக்கான சுமார் 3,000 வெறல ொய்ப்புகறள
ெழங்குகிறது. இது மாகாணம் முழுெதிலுமாக வபாருள் மற்றும் வசறெ ெழங்குவொர், சரக்கு
வபாக்குெரத்து, கனரக வபாருள் வபாக்குெரத்துதசய்யும் ொகன உற்பத்தி நிறுெனங்கள் மற்றும்
HVAC மற்றும் மின்சார நிறுெனங்களுடன் பல மறறமுக வெறலொய்ப்புக்கறள ெழங்குகிறது.
ஒரு ொகனத் வதாழில்ெறக ஆறலயில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு வெறலொய்ப்புக்கும் ஐந்து
முதல் ஆறு மறறமுக வெறலொய்ப்புக்கள் உருொக்கப்படுகின்றன என்று
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ப்ராம்ப்டனின் முன்வனாடியான இந்த உற்பத்தித் துறறயானது, ஒவ்வொரு வதாழிற்துறறயிலும்
ஒத்துறழப்பு, கூட்டாண்றம மற்றும் புதுறமக்கான அடித்தளமாக இருக்கிறது. வெறலொய்ப்பு
என்பதன் அடிப்பறடயில் இது ப்ராம்ப்ட்டனின் மிகப்வபாிய வதாழில்துறறயாகும், இது
நகரத்தின் வதாழிலாளர் வதாகுப்பில் கிட்டத்தட்ட நான்கில் ஒரு பங்றகக் வகாண்டுள்ளது.

ப்ராம்ப்ட்டனின் முன்வனாடியான உற்பத்தித் துறற ெறக பணியாளர்களில் 23 சதவீதம் வபர்
ொகனத்வதாழில் துறறயில் உள்ளனர்.
ப்ராம்ப்ட்டனின் ொகனத்வதாழில் துறற பற்றிய வமலும் தகெல்களுக்கு மற்றும்
முன்வனாடியான ொகனத்வதாழில் பற்றி அறிய ெருறக தாருங்கள்: www.investbrampton.ca.
ெிரொன கூற்றுக்கள்
•

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் பணியகமானது தங்கள் ெறக உலகளாெிய
இயக்க வசயல்பாடுகளில் டாட்ஜ் சார்ஜர்ஸ் (Dodge Chargers), டாட்ஜ் வசல்லஞ்சர்ஸ்
(Dodge Challengers), மற்றும் க்றிஸ்லர் 300 (Chrysler 300s) ஆகிய கனரக
ொகனங்கறள உற்பத்தி வசய்கின்ற ஒவர வதாழிற்சாறலயாகும்ம்

•

ப்ராம்ப்ட்டனில் உற்பத்தி வசய்யப்படுகின்ற 90 சதவீத்திற்கும் அதிகமான கார்கள்
ஏற்றுமதி வசய்யப்படுகின்றன; அறெ வபரும்பாலும் அவமாிக்க நாட்டிற்கு வசல்கின்றன.

•

ப்ராம்ப்ட்டனில் இருக்கின்ற ொகன உதிாிப்பாகங்கள் உற்பத்தி வசய்யும் வதாழிலில் பல
வபரு நிறுெனங்கள் உள்ளன அெற்றில் முக்கியமாக இருப்பறெ வமக்னா (Magna),
மார்ட்டின்ாியா (Martinrea), ஏ பி சி வடக்னாலஜீஸ் (ABC Technologies) மற்றும் பலவும்
அடங்கும்.

அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“எங்கள் ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் வதாழிற்சாறலயானது, நன்கு பதியடைக்கப்பட்ட
ொகனத்வதாழிலின் சிறப்பு பற்றிய வபருறமமிக்க ெரலாறு தகாண்ைது; அடத ப்ராம்ப்ட்டன்
தன் ெசம் வகாண்டுள்ளது; இது வதாராயமாக நல்ல ஊதியம் தரும் 3,000 உற்பத்திெறக
வெறலொய்ப்புக்கறள ெழங்குெதுடன், ஆறலயில் இருக்கும் ஒவ்வொரு வெறலொய்ப்புக்கும்,
எங்கள் சமூகத்தில் ஐந்து முதல் ஆறு வெறலைாய்ப்புக்கறள உண்டாக்குெதாக
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ொகனத் வதாழிலானது உலகம் முழுெதிலுமாக மின்சார
ொகனங்களுக்கு மாறுகிறது என்பது வதளிொகிறது; ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, தன்ெசமிருக்கும்
வபாிய மற்றும் புதுறமயான வமம்பட்ட உற்பத்தித் துறறயுடன், இந்த மாற்றத்தின் ஒரு
அங்கமாக இருக்க வெண்டும். மத்திய மற்றும் மாகாண அரசாங்கங்களில் உள்ள எங்கள்
கூட்டாளிகள் தங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் ஆறலயில் முதலீட்றடச் வசய்ெதற்கு ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ்
உடன் இறணந்து பணியாற்றுமாறு வகட்டுக்வகாள்கிவறன்.”
-

வபட்ாிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

” ப்ராம்ப்ட்டனின் முன்வனாடியான உற்பத்தித் துறறயானது, ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள அறனத்து
வதாழில்களிலும் ஒத்துறழப்பு, கூட்டாண்றம மற்றும் புதுறம பறடத்தலுக்கான அடித்தளமாக
உள்ளது;வதாழில்துறற ெறகயில் வெறலொய்ப்புக்கள் அளித்து, நமது நகரத்தின் மிகப்வபாிய
வதாழிற்துறறறய பிரதிநிதித்துெம் வசய்கிறது. ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ்-இல் மட்டுவம,
வதாழிற்சாறலயிலும் ெிநிவயாகச் சங்கிலியிலும் 15,000க்கும் வமற்பட்ட
வெறலொய்ப்புக்கறளப் உருொக்குெதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ப்ராம்ப்ட்டன்
ொகனத்வதாழிலின் எதிர்காலத்திற்காக ஸ்வடல்லான்ட்டிஸின் வதாழிற்சாறலயில் முதலீட்றடப்
வபறுெதற்காக நாம் இப்வபாது கூடி வெறல வசய்தாக வெண்டும்.”
-

மார்ட்டின் வமவடய்வராஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; தறலெர்,
வபாருளாதார ெளர்ச்சித் துறற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“மின்சார ொகன ெசதிகளுக்கான நீண்ட கால முதலீடு பற்றிய முடிவுகள் இப்வபாது
எடுக்கப்பட்டு ெருெதால், ொய்ப்புகறள நாம் தெறெிடாமல் இருக்க அறனத்து மட்ட
அரசாங்கங்களும் ஒன்றிறணந்து வசயல்பட வெண்டும். ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு
ெிருது வபற்ற ஆறலயாகும்; வமலும் அதன் தயாாிப்புகளுக்கு வபயர் வபானது. எங்கள்
கூட்டாளர்களுடன் இறணந்து பணியாற்றுெதன் மூலம், ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ் ப்ராம்ப்ட்டன்
அவசம்பிளி ஆறலயில் கூடுதல் முதலீட்றடப் வபறுவொம் என்று நம்புகிவறாம்; இது நமது
உள்ளூர்ப் வபாருளாதாரத்திற்கு மட்டுமல்லாது, கனடா நாட்டில் ொகனத் வதாழில்ெறகக்கும்
பலனளிப்பதாக இருக்கும் என நம்புகிவறாம்.”
-

பால் ெின்வசண்ட், கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; துறணத் தறலெர், வபாருளாதார
ெளர்ச்சித் துறற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ெட அவமாிக்க சந்றதறய யுக்திாீதியாக அணுகும் ெசதி, உயர்தர பணியாளர் பறட மற்றும்
உற்பத்திவசய்தலில் ெிருது வபறுதல் ஆகியெற்றுடன், நகாின் வமம்பட்ட உற்பத்தித் துறறக்கு
ஆதரெளிக்கும் ெறகயில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது மூவலாபாய ாீதியாக
நிறலநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. எங்கள் வபாருளாதார வமம்பாட்டு அலுெலகமானது, ப்ராம்ப்ட்டன்
ொகனவதாழில் துறறயில் நங்கூரம் பாய்ச்சிய ஸ்வடல்லான்ட்டிஸ்-க்கும் மற்றும்
முன்வனாடியான உற்பத்தித் துறறயில் உள்ள பல நிறுெனங்களுக்கும் ஆதரெளித்து நமது
உள்ளூர் வபாருளாதாரத்திற்கு பயனளிக்கும் ெறகயில் வதாடர்ந்து ஆதரெளிக்கும்.

ாிச்சார்டு ஃபார்ொர்ட், ஆறணயர், திட்டமிடல், கட்டுமானம் மற்றும் வபாருளாதார
ெளர்ச்சித்துறற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
-

“ப்ராம்ப்ட்டன் அவசம்பிளியில் உள்ள யூனிஃவபார்(Unifor) உறுப்பினர்கள் சிறந்த தரம் ொய்ந்த,
உலகில் அதிகம் நாடப்படும் ொகனங்கறள உருொக்குகிறார்கள்; கனடா முழுெதும் உள்ள
ொகன ஆறலகள் எதிர்வகாள்ளும் சொல்கறளப் வபாலவெ, எங்கள் வதாழிற்சாறலயும்
தற்வபாறதய உற்பத்தி ஆறணகள் மற்றும் புதிய முதலீடுகளுக்கு உகந்த நிறலயில் உள்ளது;
இந்த ஆறல எதிர்வகாள்ளும் சொல்கள், உலகளாெ ெலுெிழந்த ெிநிவயாகச் சங்கிலிகள் மற்றும்
மின்மயமாக்கலுக்கு மாறுெது ஆகியறெயும் உள்ளடங்கும். வசயலுக்கமிக்க அரசாங்க ஆதரவு,
சமூக ஈடுபாடு மற்றும் வதாழிலாளர் ஒற்றுறமயுடன், ப்ராம்ப்ட்டனில் ொகனத்வதாழில் துறறக்கு
நீண்ட, பிரகாசமான எதிர்காலம் உள்ளது என்பறத நாங்கள் அறிவொம்.”
-

வடன்னி ப்றரஸ், தறலெர், யூனிஃப்ஃவபார் வலாக்கல் (Unifor Local) 1285

“உலகளாெிய ெிநிவயாகச் சங்கிலி முழுெதுமாக, மின்மயமாக்கலில் எங்கள் ொகனத்வதாழில்
துறற முன்னணி ைகிப்பறத எங்கள் அரசாங்கம் காண ெிரும்புகிறது. இது நிஜமாக மாறுெறதக்
காண எங்களால் முடிந்த அறனத்றதயும் வசய்வொம். இந்தத் துறறயில் எங்களின்
வதாடர்ச்சியான முதலீடுகள் மூலம், ெலுொன மற்றும் வநகிழ்தன்றம வகாண்ட கனடிய வபட்டாி
சுற்றுச்சூழல் அறமப்றப உருொக்குெதற்கும், நல்ல ஊதியம் தரும் பசுறம
வெறலொய்ப்புக்கறள உருொக்குெதற்கும் அதிக சந்தர்ப்பங்ககறளத் வதாடர்ந்து வதடுவொம்.
ஸ்வடல்லான்ட்டிஸின் ப்ராம்ப்ட்டன் அவசம்பிளி வதாழிற்சாறல எப்வபாழுதும் நமது
அரசாங்கத்திற்கு முதன்றமயான முன்னுாிறம வகாண்ட ெிஷயமாக இருக்கும்; வமலும் இந்த
வதாழிற்சாறலக்கான எதிர்காலத்றதப் பாதுகாக்க எங்கள் குழு வதாடர்ந்து அயராது
உறழக்கும்.”

ஆண்டி ஃபில்வமார், எம் பி., புதுறம பறடத்தல், அறிெியல் மற்றும் வதாழில்துறற
அறமச்சாின் நாடாளுமன்ற வசயலாளர்.
-

“ப்ராம்ப்ட்டன்-இல் இருக்கின்ற ஸ்வடல்லான்ட்டிஸின் அவசம்பிளி வதாழிற்சாறலயானது
சமுதாயத்திற்கும் நாட்டிற்கும் அஸ்திொரக் கல் ஆகும். அந்தப் பாரம்பாியத்தின் மீது கனடிய
நாட்டின் அடுத்த தறலமுறற வதாழில் மற்றும் நடமாட்டத்றதக் கட்டறமக்க நாம் கடறம
வகாண்டுள்வளாம்.”
-

ஃப்ளாெிவயா வொல்ப், தறலெர், ொகன உதிாிபாக உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

-30கனடா நாட்டில் மிக ெிறரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கறளயும் 75,000
ெணிக அறமப்புக்கறளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கறள மனத்தில் றெத்வத
வசய்கின்வறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வசர்க்கின்றனர், முதலீட்றட நாங்கள் ஈர்க்கிவறாம்,
வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுறமப் பறடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள்
வசன்றுவகாண்டிருக்கிவறாம். பாதுகாப்பான, நிறலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான ஆவராக்கியமிக்க ஒரு நகறரக்
கட்டறமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாறதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிவறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியெற்றில்
எங்களுடன் இறணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.
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