உடனடி வெளியீட்டுக்காக

நகாின் உணவு பதப்படுத்தும் துறை தரொிறையில் வதாடர்ந்து மூன்ைாெது
ஆண்டாக #1 தரநிறையில் ப்ராம்ப்ட்டன் இருக்கிைது

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூறை 15, 2022) –நநற்றைய தினம், பிஸினஸ் ஃவபைிலிட்டீஸ் (Business Facilities
Magazine) இதழின் 18ெது ெருடாந்திர வெட்நரா தரொிறைகளுக்கான அைிக்றகயின்படி, உணவு
பதப்படுத்துெதில் முன்நனாடிகள் எனும் பிாிெில் முதல் இடத் தரொிறையுடன் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
முதலிடத்றதப் வபற்ைது. இந்த தரொிறை நிறைக்காக நகரம் வதாடர்ந்து மூன்ைாெது ஆண்டாக
அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ளது.
2021 இறையுதிர்காைத்தில் உணவு பதப்படுத்தும் வதாழிலுக்கான பணியாளர்கறள அதிகாிக்கும் ஒரு
முன்நனாடி திட்டத்திற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் ைிைந்த அங்கீகாரத்றதப் வபற்ைது. நெறைொய்ப்புக்கறள
உண்டாக்குதல், ெிாிொக்கங்கள் ெற்றும் வதாழில்துறைக்கான திட்டங்கள் ஆகியறெநய தரொிறைக்கு
பங்களித்த பிை காரணிகளாகும். 2021 ஆண்டிற்கான முழு தரொிறை அைிக்றகறய
www.businessfacilities.com. இல் காணைாம்.
ெட அவொிக்காெின் ெிகப்வபாிய ெிெைாய உணவுத் துறைகளில் ஒன்ைான ஒன்ட்டாாிநயாெின் உணவுக்
குழுத் வதாகுப்பின் ஒரு பகுதியாக, வதாழில்துறையில் முன்னணி வதாழில்நுட்பம், உயர்தர தயாாிப்புகள்
ெற்றும் ெளொன ெிெைாய பாரம்பாியம் ஆகியெற்ைால் ஆதாிக்கப்படும் ஒரு வைழிப்பான உணவு ெற்றும்
பானத் துறைறயக் ப்ராம்ப்ட்டன் வகாண்டுள்ளது. ப்ராம்ப்ட்டனின் உணவு ெற்றும் குளிர்பானத்
துறையானது உணவுப் பாிநைாதறன, பதப்படுத்துதல் ெற்றும் நபக்நகஜிங் ெைதிகள் ெற்றும்
நபாக்குெரத்து, நபக்நகஜிங் ெடிெறெப்பு, உபகரணங்கள் ெற்றும் குளிர்பதன நைெிப்பு ஆகிய
அறனத்துநெ நகரத்திற்குள்நளநய முழுறெ வபற்ை ஒநர இடத்தில் உள்ளன.
ப்ராம்ப்ட்டனின் உணவு ெற்றும் பானத் துறைகள் ஆண்டுநதாறும் கனடிய வொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்
குைியீட்டு(GDP) க்கு $1.3 பில்லியன் பங்களிக்கின்ைன. உணவு ெற்றும் பானங்கள் உற்பத்தி,
பதப்படுத்துதல் ெற்றும் அதன் துறணத் வதாழில்களின் ெறகயில் சுொர் 300 நிறுெனங்களில் 8,500 நபர்
நெறைொய்ப்பு வபற்றுள்ளனர்.
ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள உணவு ெற்றும் பானங்கள் துறையில் முதன்றெயான நெறைொய்ப்பு
ெழங்குநொாில் நைாப்ைாஸ் (Loblaws), நெப்பிள் ைாட்ஜ் ெற்றும் இட்டல்பாஸ்தா (Italpasta)
ஆகியெற்ைின் தறைறெயகங்கள் ப்ராம்ப்ட்டனில்தான் உள்ளன. கூடுதைாக, நகாகா நகாைா பாட்லிங்
(Coca-Cola Bottling) ெற்றும் கிவ் அண்ட் நகா ப்ாிநபர்டு ஃபுட்ஸ் (Give and Go Prepared Foods)
நபான்ை முக்கிய நிறுெனங்கள் ப்ராம்ப்ட்டனில் தங்கள் ெைதியறெப்புக்கறளக் வகாண்டுள்ளனர். இந்த

நிறுெனங்கள் அறனத்தும், நகாின் திைறெ, உள்கட்டறெப்பு ெற்றும் ைந்றத அணுகறைப் பயன்படுத்திக்
வகாள்ெதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டனுக்குள் தங்கறள யுக்திாீதியாக நிறைநிறுத்திக் வகாண்டுள்ளன.
ைெீபத்தில், டாப்பிட்ஸ் ஃபுட் லிெிவடட் (Toppits Food Ltd) நிறுெனம், தனது உணவு உற்பத்தி
திைன்கறள ெிாிவுபடுத்துெதாகவும், அதன் புதிய ப்ராம்ப்ட்டன் ெைதியில் புதிய கடல் உணவு
பதப்படுத்துதல் ெற்றும் உறையறெப்பதற்கான ைாதனங்கறள ொங்குதல் ெற்றும் நிறுவுதல்
ஆகியெற்றை அைிெித்தது. இது ப்ராம்ப்ட்டன் பிராந்தியத்தில் 60 புதிய நெறை ொய்ப்புக்கறள
உருொக்கவும், உள்நாட்டு உற்பத்தி திைறன இரட்டிப்பாக்கவும் ெற்றும் எதிர்காை ெளர்ச்ைிக்கு
அடித்தளம் அறெக்கவும் உதவும்.
நெப்பிள் லீஃப் ஃபுட் (Maple Leaf Food) நிறுெனமும் கூட 2021 ஆம் ஆண்டில் ப்ராம்ப்ட்டன் ைமூகத்தில்
கணிைொன முதலீட்றடச் வைய்துள்ளது; புதிய றைன் ெற்றும் உபகரணங்களுக்காக $80 ெில்லியன்
முதலீடு வைய்து, ெணிக் கணக்கு அடிப்பறடயில் நெறை வைய்ெதற்கான 140 நெறைொய்ப்புக்கள்
ெற்றும் ைம்பள அடிப்பறடயில் நெறை வைய்ெதற்கான 54 நெறைொய்ப்புக்கறளச் நைர்த்தது.
ப்ராம்ப்ட்டனின் உணவு ெற்றும் பானங்கள் துறைறயப் பற்ைி நெலும் அைிய, பார்றெயிடவும்
www.investbrampton.ca.
அைிஞர் கூற்றுக்கள்
“பிைினஸ் ஃவபைிலிட்டிஸ் இதழில் (Business Facilities Magazine) இருந்து வதாடர்ந்து மூன்ைாெது
ஆண்டாக உணவுப் பதப்படுத்தும் துறைக்கான தரொிறையில் முதல் இடத்றதப் வபற்று
முன்னணியாளராக இருப்பதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வபருெிதம் வகாள்கிைது. நெது உணவு ெற்றும்
பானங்கள் பதப்படுத்தல் ெறக ெணிகங்கள் வைய்துெரும் ைிைந்த பணிக்கும், அெர்களுக்கு ஆதரெளிக்கும்
எங்கள் வபாருளாதார நெம்பாட்டுக் குழுெிற்கும் இந்த தரொிறை ஒரு ைான்ைாகும். அதன்
வதாழில்துறையில் முன்னணி வதாழில்நுட்பம், உயர்தர தயாாிப்புகள் ெற்றும் ெளொன ெிெைாய
பாரம்பாியம் ஆகியெற்றுடன், ப்ராம்ப்ட்டன் உண்றெயில் உணவு ெற்றும் பானங்கள் துறையில் ஒரு
வதாழில்துறை முன்னணியாளராக உள்ளது.”

- நபட்ாிக் ப்ரவுன், நெயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
"ெணிக ெைதிகள் இதழின் ெருடாந்திர வெட்நரா நகர தரொிறை அைிக்றகயில் உணவு பதப்படுத்தும்
முன்னணியாளர்கள் பிாிெில் #1 ஆக வதாடர்ந்து மூன்ைாெது ஆண்டாக அங்கீகாிக்கப்பட்டதானது,
எங்கள் அர்ப்பணிப்புள்ள வபாருளாதார நெம்பாட்டுக் குழு ெற்றும் அறனத்து வதாழில் ெணிகங்கள்
ெற்றும் அெர்களின் பணியாளர்களுக்கு ஒரு ைான்ைாகும். ெணிகத்றத தக்கறெத்தல் ெற்றும்
ெிாிொக்கத்தில் கெனம் வைலுத்தி, புதிய ெணிகங்கறள ப்ராம்ப்ட்டனுக்குக் வகாண்டு ெருெதற்கு நகரம்

அயாராது உறழக்கிைது; அநத நநரத்தில் உணவு ெற்றும் குளிர்பானத் துறையில் எங்களின் அற்புதொன
ெணிகங்களுக்கு ஆதரவும் அளிக்கிைது.”

- ொர்ட்டின் வெவடய்நராஸ், பிராந்திய கவுன்ைிைர், ொர்டுகள் 3 & 4; தறைெர், வபாருளாதார நெம்பாடு,
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் உள்ள எங்கள் குழு, - நெது ைமூகத்தின் முதுவகலும்பாக இருக்கின்ை - நெது
ெணிகச் ைமூகத்றத எங்களால் முடிந்த எல்ைா ெறகயிலும் ஆதாிப்பதற்காக அர்ப்பணிப்பு
வகாண்டுள்ளது. நெது உணவு ெற்றும் குளிர்பானத் துறையின் முயற்ைிகள் - ெற்றும் நெது
அர்ப்பணிப்புள்ள வபாருளாதார நெம்பாட்டுக் குழுெிற்கு – பிஸினஸ் ஃபைிலிட்டீஸ் (Business Facilities
Magazine) இதழ் தரொிறைப்படி, வதாடர்ந்து மூன்ைாெது ஆண்டாக #1 இடொக அங்கீகாிக்கப்பட்டதில்
நாங்கள் வபருெிதம் வகாள்கிநைாம்.”

- பால் நொர்ாிஸன், இறடக்காை தறைறெ நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
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கனடா நாட்டில் ெிக ெிறரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெைத்தில்
700,000 ெக்கறளயும் 75,000 ெணிக அறெப்புக்கறளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வைய்யும்
ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுெக்கறள ெனத்தில் றெத்நத வைய்கின்நைாம். பைதரப்பட்ட
ைமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு நைர்க்கின்ைனர், முதலீட்றட நாங்கள் ஈர்க்கிநைாம், வதாழில்நுட்பாீதியில்
ெற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுறெப் பறடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள்
வைன்றுவகாண்டிருக்கிநைாம். பாதுகாப்பான, நிறைத்து நிற்கெல்ை ெற்றும் வெற்ைிகரொன
ஆநராக்கியெிக்க ஒரு நகறரக் கட்டறெப்பதற்கான ெளர்ச்ைிப்பாறதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிநைாம்.

Twitter, Facebook, ெற்றும் Instagram ஆகியெற்ைில் எங்களுடன் இறணயுங்கள். www.brampton.ca
இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.
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