
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

ப்ராம்ட்டனின்  புதுமை பமடத்தல் ைாெட்டைானது வபாருளாதார ைீட்சிமை 

துாிதைாக்கும் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வசப்டம்பர் 4, 2020) – வசைலூக்கமுள்ள ஸ்டார்ட்-அப் சமுதாைத்திமன 

உண்டாக்கவும், உள்ளூர் திறமைகமள  மைம்படுத்தவும் வதாழில்முமனமொர்களுக்கு ஆதெளிப்பதற்கும், 

ப்ராம்ட்டன் டவுண்டவுனின் ைத்திைப் பகுதிைில் புதுமை பமடக்கும் ஒரு ைாெட்டத்திமன  ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர நிர்ொகைானது கட்டமைக்கிறது.  

 

அடுத்த புதன்கிழமைைன்று,  ப்ராம்ப்ட்டன் புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தில் புதிை மரைர்ஸன் வென்ச்சர் 

மஸான் (Ryerson Venture Zone) அதிகார பூர்ெைாக துெக்கப்படும். இந்த புதிை வதாழில்காப்பகைானது 

புதிை வதாழில்கமள ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் துெங்கி அெற்மற ெளர்க்கவும், உைர் திறன் வகாண்ட மெமை 

ொய்ப்புக்கமள உருொக்கவும், திறமை வகாண்டெர்கமள திரட்டி மெப்பதிலும் தன்மன 

அர்ப்பணித்துக்வகாண்ட ஒரு அமைப்பாகும்.  

 

புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டம் என்பது மகாெிட் – 19 வதாற்று பரெல் காைத்தில்  நகாில்  வபாருளாதார 

ைீட்சிக்கான யுக்திக்கான  (Economic Recovery Strategy), முக்கிை துெக்கப்படிைாகும்; இது ெரெிருக்கும் 

ைாதங்கள் ைற்றும் ெருடங்களில் பாிணாை ெளர்ச்சி வபறும்.  

 

புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தின் கூட்டாளிகள் 

 

மரைர்ஸன் வென்ச்சர் மஸான் அல்ைாைல், பை எண்ணிக்மகைிைான வதாழில்முமனமொர் வதாழிமைக் 

காத்து நிற்பெர்கள் ைற்றும் ெிமரவுபடுத்துமொர் என பைரும் இந்த புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தில் 

இமணந்துள்ளனர், பின்ெரும் இெர்கமளயும் மசர்த்து: 

 

• ப்ராம்ப்ட்டன் வதாழில்முமனமொர் மைை [Brampton Entrepreneur Centre (BEC)] அமைப்புடன் 

பணிைாற்றிைபடி  காலிைிடம் மெத்திருப்மபார் ைற்றும் சிறுவதாழில் ஆதாரெளங்கள் – 

இெர்களுடன் இமணந்து பணிைாற்றுமொருக்கான காலிைிடைானது  4500 சதுர அடிமைக் 

வகாண்ட முகப்பு கட்டிடம் வகாண்டிருக்கும்; இதில் புதுமை பமடத்தல் இருக்கும் ைற்றும் 

அத்துடன் உற்பத்தி திறன் வகாண்டதாகவும் ெடிெமைக்கப்பட்டிருக்கும். BEC  அமைப்பானது 

இதற்கான  கருந்தரங்குகமள அடிக்கடி நடத்தி, உள்ளூர் வதாழில்முமனமொர் ைற்றும் புதுமை 

பமடப்மபாருக்கு திட்டங்கமள பாிசீைமன வசய்துவகாடுப்பதுடன் ஆமைாசமனகமளயும் 

கட்டணம் இல்ைாைல் ெழங்குகின்றது 
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• மகட்டலிஸ்ட் மசபர் ஆக்ஸிைமரட்டர் (மராஜர்ஸ் மசபர்வசக்யூர் மகட்டலிஸ்ட் ைற்றும் 

மரைர்ஸன் DMZ) – ஆக்ஸிைமரட்டர் என்னும் இந்த உத்மெகம் வகாடுப்பெர்கள்தான் கனடா 

நாட்டின் முதன்முதைான ஸ்டார்ட்-அப் கள் ைற்றும் ஸ்மகல் –அப் கள் ஆகும்; ஸ்டார்ட் – அப் 

என்பது புதிதாக துெங்கப்படும் வதாழில் ஆகும்; ைற்றும் ஸ்மகல்- அப் என்பது அதன் 

ெளர்ச்சிமைக் குறிக்கும். இந்த உத்மெகம் வகாடுக்கும் அமைப்பானது, இதர மசபர் வசக்யூாிட்டி 

அமைப்புக்களாகிை மராஜர்ஸ் மசபர் வசக்யூர் மகட்டலிஸ்ட் (கனடா நாட்டின் முதைாெது மசபர் 

மரஞ்ச், மசபர் வசக்யீாிட்டி பைிற்சி, ஆராய்ச்சி ைற்றும் மைம்பாடு இதில் அடங்கும்) உடன் 

இமணந்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகமர கனடா நாட்டின் மசபர் வசக்யூாிட்டி  அமைப்புக்கு 

மைைப்புள்ளிைாக  இருந்து அமைக்க இது உதவுகிறது. 

 

• ஆராய்ச்சிைில் புதுமைபமடப்மப ெணிகைைைாக்கல் (Research Innovation Commercialization 

(RIC)) மைைம் – சிறப்பிைல்பு வகாண்ட ஒரு வதாழில்காப்பகமும் உத்மெகம் தருெதுைான  

இடைாக இருக்கின்ற  RIC மைைைானது இந்த ஸ்டார்ட்-அப் கள் அெரெர் வதாழில் ெமகைில் 

அடுத்த உைர் நிமைமை அமடை உதவுகிறது. RIC மைைைானது, வதாழில்நுட்ப நிறுெனங்களுக்கு 

ஒரு கிாிைா ஊக்கி மபான்றது; இமணைதள ெிஷைங்கள் க்ளீன்வடக் ைற்றும் முன்மனாடிைான 

தைாாிப்புக்கமள வசய்தல் ஆகிைெற்றில் சிறப்பிைல்பு வகாண்ட ஆதாரெளங்கமளக் 

வகாண்டிருக்கிறது. 

 

• ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்தகக் கழகம் ைற்றும் டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் பிஸினஸ் ஏாிைா (BIA) 

ஆகிைஅமைப்புக்கள், இந்த புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்மத உருொக்குெதில் முக்கிை 

பங்களிப்பாளர்களும் ஆெர்.  

 

இந்த புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தில் கூட்டு மசர, மைலும் பை கூட்டாளிகள் இந்த ஆண்டின் 

பிற்பகுதிைில் மசருொர்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

திறமைமை ெளர்த்தல் 

 

கிமரட்டர் மடாமரான்ட்மடா பகுதி(GTA) ைற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் இருப்பெர்களின் திறமைமை 

உைர்த்தவும், ைீண்டும் திறனூட்டுெதற்குைான கல்ெி ைற்றும் பைிற்சிக்கான சந்தர்ப்பங்கமளயும் கூட 

இந்த புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டம் ெழங்குகிறது.மரைர்ஸன் பல்கமைக்கழக  வதாடர்கல்ெி ெழங்கும் 

சாங் ஸ்கூல், ைற்றும் மராஜர்ஸ் மசபர்வசக்யூர் மகட்டலிஸ்ட் அமைப்பு, வஷாிடான் காமைஜ்  ைற்றும் 

அல்மகாைா பல்கமைக்கழகம் ஆகிைமெ அடங்கிை இந்த  புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டைானது 

ெளர்ச்சிக்கான மைை இடைாகும். 

 

வபாருளாதார ைீட்சிக்கான யுக்தி 

 

மை 13 ஆம் மததிைன்று, முன்மனறிச்வசல்ெதற்காகவும் உள்ளூர்ப் வபாருளாதாரத்மத ைறுதுெக்கம் 

வசய்ெதற்காகவும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரசமபைானது வபாருளாதார ைீட்சிக்கான யுக்தி க்கு ஆமைாதிப்பு 
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ெழங்கிைது. இந்த யுக்திைானது, ப்ராம்ப்ட்டன் வபாருளாதாரத்திற்கு வநகிழ்ந்துவகாடுக்கும் தன்மை 

ைற்றும் மபாட்டிைில் வெல்லும் சாதூர்ைத்மத ெழங்கும்; ப்ராம்ப்ட்டன் நகர வபாருளாதாரத்தின் நான்கு 

தூண்களாகிை புதுமை பமடத்தல், வதாழில்நுட்பம் ைற்றும் வதாழில்முமனயும் தன்மை, முதலீடு, 

உள்கட்டமைப்பு ைற்றும் கமை, கைாச்சாரம் ைற்றும் சுற்றுைா ெளர்ச்சி ஆகிைெற்றுடன் இமைந்து 

உடனடிைானதும் நீண்டகாைத்திற்கான வசைல்களாலும் இதமன அமடை இந்த யுக்தி ெழிமகாலும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“நைது நகரத்தில் ெலுொனவதாரு புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்மத உருொக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகம் ெிமரொக முன்மனறுகிறது, ைற்றும்  கண்டுபிடிப்புகளுக்கான கனடாெின் மைைப்பகுதிைில் 

அமைந்திருக்கும் நைது இருப்பிடைானது புதிை முதலீட்டிற்கான சிறந்த இடைாக அமைகிறது. நைது 

புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டம் முதிர்ச்சிைமடந்தபடிமை இருக்மகைில், வதாழில்ெணிகங்களுக்கான 

பைணத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அெர்களுக்கான ஆதரமெ நம்ைால் ெழங்க முடியும் 

− மபட்ாிக் ப்ரவுன், மைைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

“நைது வபாருளாதார ைீட்சிக்கான யுக்திைில், நைது புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தின் வதாடர்ச்சிைான 

ெளர்ச்சிமை நைது முக்கிைைான வசைைாகும்; மைலும் மரைர்ஸன் வென்ச்சர் மஸான் ஆனது,  நைது 

ெளர்ந்து ெரும் ைாெட்டத்துடன் மசர்ந்துவகாண்ட  ஒரு முக்கிை அம்சைாகும். COVID-19 

வதாற்றுபரெலிலிருந்து ைீட்டு நைது நகரத்மத முன்மனாக்கி நகர்த்தும்மபாது, நைது புதுமை பமடக்கும் 

சுற்றுச்சூழல் அமைப்மப முன்மனற்றவும், புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்மத முதன்மை நிமைைில் 

அைர்த்தும் ெண்ணம் உருொக்கவும் நாம் கடமைப்பட்டுள்மளாம். ””     

− பால் ெின்வசண்ட், பிராந்திை கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; துமணத்தமைமை வபாறுப்பு, 

வபாருளாதார ெளர்ச்சி ைற்றும் கைாச்சாரம்; துமணத்தமைமை வபாறுப்பு, மைைாின் மகாெிட் – 19 

வதாற்றுப்பரெல் காை வபாருளாதார ஆதரவுக்கானபணிப்பமட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 “இந்த வதாற்று பரெலிலிருந்து நாம் வெளிெந்து, நைது உள்ளூர் வபாருளாதாரத்மத ைறுதுெக்கம் 

வசய்யும்மபாது, நைது ெளர்ச்சி வபற்று ெரும் புதுமை பமடக்கும்  ைாெட்டத்துடன் மசர்ந்து வகாள்ளுைாறு, 

வதாழில் முமனமொர் ைற்றும் சாத்திைைான முதலீட்டாளர்கமள நாங்கள் ெரமெற்கிமறாம். ஒரு 

ெணிகத்மத அமைப்பதற்கான வபாருத்தைான இடைாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் இருப்பதற்கு பை 

காரணங்கள் உள்ளன; மைலும் எங்களுடன் மசரவும், இந்த இைங்குவசைலுக்கான ஒரு பகுதிைாக 

இருக்கவும் பங்களிப்பாளர்கள் எங்களுடன் ஈடுபடுெமதயும் நாங்கள் எதிர்மநாக்குகிமறாம். ” 

− மைக்மகல் பல்வைஸ்ச்சி, பிராந்திை கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 2 & 6; துமணத்தமைமை வபாறுப்பு, 

மைைாின் மகாெிட் – 19 வதாற்றுப்பரெல் காை வபாருளாதார ஆதரவுக்கானபணிப்பமட, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“கனடாெின் புதுமை பமடக்கும் அமைெிடத்தின் மைைப்பகுதிைில்  எங்கள் நகரைாகிை ப்ராம்ப்ட்டன் 

இருப்பதுடன், உைகளாெிை தமைெராக மெண்டும் என்ற குறிக்மகாளுடன் தனது புதுமை பமடக்கும் 



 

 

சுற்றுச்சூழல் அமைப்மப இந்த நகரம் ெளர்த்து ெருகிறது.  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர வதாழில்முமனமொர் 

ைற்றும் ெணிகங்களுக்கான உகந்த இடைாக ைாற்றுெதற்கும், மதமெைான நிபந்தமனகமள 

ெிதிப்பதற்கும் நைது ஊழிைர்கள் கூட்டாண்மைகமள உருொக்க உறுதிபூண்டுள்ளனர். ” 

− மடெிட் மபர்ாிக், தமைமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 ைக்கமளயும் 70,000 

ெணிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாிைத்திலும் வபாதுைக்கமள ைனத்தில் மெத்மத 

வசய்கின்மறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதிைில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிைான புதுமைப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பைணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிமைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆமராக்கிைைிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமைப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதைில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகிைெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

மைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாை  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதிைான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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