
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

    

ஆரம்ப கட்ட நிறுெனங்களுக்கு ஆதரெளிப்பதற்காக நகாின் புதுமை பமடக்கும் 

ைாெட்டம் ஃவபௌண்டர் இன்ஸ்ட்டிட்யூட் (FI)  ஐ ெரவெற்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வெப்டம்பர் 22, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெமபயானது, தனது கடந்த கூட்டத்தில், 

அதிக உட்வபாதிவு வகாண்ட, ஆரம்ப கட்ட நிறுெனங்களுக்கு ஆதரமெ ெழங்கிெருகிற, உலகளாெிய 

உந்துதல் வகாடுக்கின்றம் நிறுெனைான, ஃவபௌண்டர் இன்ஸ்ட்டிட்யூட் (FI) உடன்  கூட்டு மெக்க 

ஏகைனதாக ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த கூட்டாண்மையில்  ஃவபௌண்டர் இன்ஸ்ட்டிட்யூட் (FI) 

நிறுெனத்திற்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு, ஆண்வடான்றுக்கு $ 30,000 ெமர நிதியுதெி அளிப்பது 

அடங்குகிறது. 

FI-ஐ வெர்ப்பது என்பது, ப்ராம்ப்ட்டனின் டவுண்டவுன் பகுதியில் புதுமை பமடக்கும் 

ைாெட்டத்மத  உருொக்குெதற்கான ைற்வறாரு படியாகும்; இது வதாழில்முமனவொருக்கும் 

ெணிகங்களுக்கும், அெர்களுமடய பயணத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஆதரமெ ெழங்கும்; நகரத்தின்  

புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்மத ெிாிொக்குெவத,  நகரத்தின்  வபாருளாதார ைீட்ெிக்கான யுக்தி ைீட்பு 

ெியூகத்தின் முக்கிய குறிக்வகாளாக இருக்கிறது. 

ெிறப்பு ொய்ந்த  திட்டச்வெயல்முமறகள், பயிற்ெி ெகுப்புகள், நிதி கிமடப்பதற்கான ெழி ைற்றும் உலகத் 

தரம் ொய்ந்த ெழிகாட்டல் வநட்வொர்க் ஆகியெற்றின் மூலம் இந்த நிறுெனங்களுக்கு FI ஆதரவு 

ெழங்குகிறது. $950 ைில்லியனுக்கும் அதிகைான மூலதனத்வதாமகமய திரட்டிய, ைற்றும் உலகளெில் 

சுைார் 25,000 வெமலகமள உருொக்க உதெிய, 4,300 க்கும் வைற்பட்ட நிறுெனங்களுக்கு, FI 

தகுதிச்ொன்று ெழங்கியுள்ளது. 

கூட்டாண்மையின் பிற நன்மைகள் பின்ெருைாறு: 

• திட்டச்வெயல்முமற ெிாிொக்கம்; ொட்டர்லூ, வடாரான்ட்வடா ைற்றும் அமதச் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளிலிருந்து வதாழில்நுட்ப வதாழில்முமனவொமர ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்குள் 

வகாண்டுெருதல் 

• திட்டச்வெயல்முமறயில் பங்வகற்கின்ற ப்ராம்ப்ட்டன் வதாழில்முமனவொருக்கான கல்ெி 

உதெித்வதாமக 

• ெர்ெவதெ ஆரம்பக் கட்ட வதாழில்முமனவொர் ைற்றும் முதலீட்டாளர்கள் அடங்கிய இந்த 

தமலமுமறக்கு ெழிகாட்டுதல் 

• ெர்ெவதெ அளெில் இருக்கின்ற FI கிமள அலுெலகங்கள் மூலம் நகரத்தின் அயல்நாட்டு வநரடி 

முதலீட்டு முயற்ெிகளுக்கு ஆதரெளித்தல் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Flocate-here%2Finnovation-district%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7C6faa6f9cb2774765cf0308d85f0081ce%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637363803073083055&sdata=%2FQ6vyl83V3qf3op3Du%2B8T9qXBKb42iK70wMo7zEtDqQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Flocate-here%2Finnovation-district%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7C6faa6f9cb2774765cf0308d85f0081ce%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637363803073083055&sdata=%2FQ6vyl83V3qf3op3Du%2B8T9qXBKb42iK70wMo7zEtDqQ%3D&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

• உலகளாெிய FI வநட்வொர்க் மூலம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு ஒரு ெடிெம் வகாடுக்க உதவுதல் 

• வதாடக்க நிறுென்ங்களுக்வகனவெ அர்ப்பணிப்பு வகாண்ட ஒரு பிரத்வயக மெபர் பாதுகாப்பு 

அமைப்பு ைற்றும் திட்டச்வெயல்முமறமய உருொக்குதல் 

• முதலீட்டாளர்கள், வதாழில்முமனவொர் ைற்றும் வெயல்படுத்தும் அதிகாாிகமளக் வகாண்ட ஒரு 

ெழிகாட்டல் ெமலயமைப்மப உருொக்குதல் 

ப்ராம்ப்ட்டனின் புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தின் பிற பங்காளிகளில் ப்ராம்ப்ட்டன் 

வதாழில்முமனவொர் மையமும் அடங்கும்; வகட்டலிஸ்ட் மெபர் ஆக்ஸிலவரட்டர் (வராஜர்ஸ் மெபர் 

வெக்யூர் வகட்டலிஸ்ட் ைற்றும் மரயர்ென் DMZ ெழிநடத்துெதன் வபாில்); ஆராய்ச்ெி புதுமைபமடத்தமல 

ெணிகையைாக்கலுக்கான (Research Innovation Commercialization(RIC)) மையம்; மரயர்ென் வென்ச்ெர் 

வ ான்; பிராம்ப்டன் ெர்த்தக கழகம் ைற்றும் டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ெணிக வைம்பாட்டு பகுதி (BIA). 

அறிஞர் கூற்றுக்கள்  

“இந்த வதாற்று பரெலில் இருந்து நாம் வெளிப்பட்டு, நைது உள்ளூர் வபாருளாதாரத்மத ைறுவதாடக்கம் 

வெய்யும்வெமளயில், வதாழில்முமனவொர் ைற்றும் ொத்தியைான முதலீட்டாளர்கள் நைது நகரத்மதக் 

கண்டுவகாண்டு, ெளர்ந்து ெரும் நைது புதுமை பமடக்கும் கண்டுபிடிப்பு ைாெட்டத்தில் இமணெமத 

நாங்கள் ெரவெற்கிவறாம். ஃவபௌண்டர் இன்ஸ்ட்டிட்யூட் அமைப்பானது, ெர்ெவதெ அளெிலான 

ஆரம்பகட்ட நிறுெனங்கமள ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்குள் ஈர்க்க உதவும்; இது நைது வபாருளாதாரத்திற்கு 

பங்களிப்பதுடன் புதிய வெமலொய்ப்புக்கமளயும் உருொக்கும். நிறுெனங்களுமடய ெளர்ச்ெிப் 

பயணத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அெர்களுக்கு ஆதரமெ ெழங்கும் பணியில் நாங்கள் இருப்பதால், 

ஃவபௌண்டர் இன்ஸ்ட்டிட்யூட் -ஐ ெரவெற்பதில் நாங்கள் பரெெைமடகிவறாம். ” 

- வபட்ாிக் ப்ரவுன், வையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நைது வபாருளாதார ைீட்ெிக்கான யுக்தியில் நைது புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தின் வதாடர்ச்ெியான 

வைம்படுத்தலானது ஒரு முக்கிய வெயலாகும்; வைலும் அதன் வெற்றியில் ஃவபௌண்டர் இன்ஸ்ட்டிட்யூட் 

ஒருங்கிமணந்த பங்காற்றமலச் வெய்யும். வதாற்று பரெலில் இருந்து நைது நகரத்மத ெிடுபடச்வெய்து, 

முன்வனாக்கி நகர்த்திச் வெலுத்தும்வபாது, நைது வதாழில்முமனவொர் ைற்றும் ெணிக ெமூகத்தினர் 

முழுமையான ைீட்ெி வபற்று எதிர்கால ெளர்ச்ெிவபறுெதற்காக, வபரும் ஆதரவுகள் ெழங்க நாங்கள் 

கடமைப்பட்டுள்வளாம். ” 

- பால் ெிவெண்ட், பிராந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; துமணத்தமலமை வபாறுப்பு, வபாருளாதார 

ெளர்ச்ெி ைற்றும் கலாச்ொரத்துமற  துமணத்தமலமை வபாறுப்பு, வையாின் வகாெிட் -19 வபாருளாதார 

ஆதரவுக்கான பணிப்பமட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ கனடாெின் புதுமை பமடக்கும் வதாழில்ெளாகத்தின் நடுெில் நைது பிரதான இருப்பிடத்மதக் 

வகாண்டபடி, புதுமைபமடத்தலில் உலகளாெிய முன்னணியாளராக வெண்டும் என்ற குறிக்வகாளுடன் 



 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அதன் சுற்றுச்சூழல் அமைப்மப ெளர்த்து ெருகிறது. ஃவபௌண்டர் இன்ஸ்ட்டிட்யூட்  

உடன் இமணந்து இது வபான்ற கூட்டாண்மைகமள உருொக்குெதற்கும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகமர 

வதாழில்முமனவொர் ைற்றும் ெணிகங்களுக்கான உகந்த இடைாக ைாற்றுெதற்கு வதமெயான 

நிமலமைகமள உண்டாக்குெதற்கும் எங்கள் ஊழியர்கள் கடமைப்பட்டுள்ளனர். ” 

- வடெிட் வபர்ாிக், தமலமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ எதிர்காலத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரைானது, ஏராளைான வதாழில்நுட்ப ஆரம்பக் கட்ட வதாழில்களுக்கான 

அமைெிடைாக ைாறெிருப்பமத என்னால் இப்வபாவத காண முடிகிறது. வதாழில்நுட்ப ஆரம்பக் கட்ட 

வதாழில்கள் வபரும்பாலும் புலம்வபயர்ந்வதாரால் துெங்கப்படுகின்றன. ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அதிக 

எண்ணிக்மகயிலான புலம்வபயர்ந்வதாாின் தாயகைாக இருப்பதுடன்,  வடாவரான்ட்வடா ைற்றும் 

ொட்டர்லூ ஆகிய உலகளெில் புகழ்வபற்ற வதாழில்நுட்ப ெங்கைங்களுக்கு ைத்தியில் ொழுகின்ற, 

நாட்டிவலவய இமளய ைக்கள் வதாமக அதிகம் வகாண்ட ஒரு பகுதியுைாகும். அருகாமையில் உள்ள 

நகரங்கமளக் காட்டிலும், கட்டுப்படியாகும் வெலெில் ொதகைான நன்மைகமளக் வகாண்டபடி,  

வைற்கத்திய வதாழில்நுட்ப மையங்கமளக் காட்டிலும் அதிக ைக்கள் வதாமகயும் வகாண்டிருக்கின்ற 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஆரம்பக் கட்ட வதாழில்களுக்கான ஒரு மையைாக ெிமரொக ெளரக்கூடிய ொத்தியம் 

வகாண்டுள்ளது.” 

- சுனில் ஷர்ைா, நிர்ொக இயக்குனர், வடக்ஸ்டார்ஸ் வடாவரான்ட்வடா; இமண இயக்குனர், ஃவபௌண்டர் 

இன்ஸ்டிட்யூட்,  வடாவரான்ட்வடா ைற்றும் ொட்டர்லூ கிமள அலுெலகங்கள் 

“ ஃவபௌண்டர் இன்ஸ்டிட்யூட் அமைப்பானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ெளர்ந்து ெரும் வதாழில்நுட்ப 

ஆரம்பக் கட்ட வதாழில்களுக்கு வதமெயான சுற்றுச்சூழல் அமைப்மப உருொக்க உதவுெதற்காக, அதன் 

கூட்டாளராக இருப்பதில் ைகிழ்ச்ெியமடகிறது. வடாவரான்ட்வடா  வதாழில்நுட்ப ெளாகைானது, ஒரு 

நிறுெனத்மதத் வதாடங்குெதற்கு உகந்த,  உலகின் ைிகச் ெிறந்த பிராந்தியங்களில் ஒன்றாகும்; அதற்காக 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகமர முன்னணியில் வகாண்டு ெருெதற்கான ொய்ப்பு கிமடத்தமைக்கு நாங்கள் 

நன்றிக்கடன் பட்டுள்வளாம். ” 

- மரயன் ைிவஷவலட்டி, உலகளாெிய இயக்கவெயல்களுக்கான தமலெர், ஃவபௌண்டர் இன்ஸ்டிட்யூட்  

“ ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொெியாகவும் ஃவபௌண்டர் இன்ஸ்டிட்யூட் இல் ெைீபத்தில் பட்டம் வபற்றெனுைாகிய 

நான்,  என்வனன்ன ொய்ப்புக்கமள  FI வகாண்டு ெருகின்றது என முதற்கண் பார்த்திருக்கிவறன். FI 

ைற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் ஆகியெற்றின் கூட்டாண்மையினால், வதாழில் முமனவொர் தங்கள் 

வநட்வொர்க்குகமள ெிாிவுபடுத்துெதற்காக, ொராந்திர வைருவகற்றல் ைற்றும் குழு அைர்வுகமள 

நடத்தவும் இயலும்; தங்களுக்வகன வொந்தைான ஆரம்பகட்ட வதாழில் அமைப்மபக் வகாண்ட 

ெழிகாட்டிகளுக்கு புதியெர்கமள அணுகும் ொய்ப்பிமன ெழங்கி ப்ராம்ப்ட்டன் ொெிகளுக்கு ெலுவெர்க்க 

முடியும்; அதன் மூலம், அெர்களின் ஆரம்ப நிமல அனுபெங்கமளயும் பகிர்ந்து வகாள்ள ஒரு ொய்ப்பு 

கிமடக்கும் என்று நான் நம்புகிவறன். கனடாெின் ைிகப்வபாிய நகரங்களில் ஒன்றாக இருக்கின்ற 



 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரைானது, புதுமை பமடப்வபார் ைற்றும் வதாழில் முமனவொாின் வெற்றிக்கான 

உண்மையான மையைாக நிமலநிறுத்தப்படும்.” 

- வடனியல் வயவபாொ, வபாது வைலாளர், எல்வலர்க்கா வெல்த் கார்ப்.  
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 650,000 ைக்கமளயும் 70,000 

ெணிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கமள ைனத்தில் மெத்வத 

வெய்கின்வறாம். பலதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வெர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிவறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமைப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிவறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆவராக்கியைிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமைப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிவறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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