
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

புதுமை பமடத்தல் ைாெட்டத்துடன் கூட்டு சேர்ந்ததில் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வபாருளாதார ெளர்ச்ேியில் உன்னதம் 

எனும் ெிருது வபற்றதில் வபருமை அமடந்தது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்சடாபர் 26, 2020) – ேைீபத்திய ேர்ெசதே வபாருளாதார ெளர்ச்ேிக் கவுன்ேிலின் 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான, வபாருளாதார ெளர்ச்ேியில் உன்னதம் எனும் ெிருதுகள் ெமகயில், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரைானது தனது புதுமை பமடத்தல் ைாெட்டம் ைற்றும் இரண்டாம்நிமைக்குப் பிந்மதய 

கூட்டுமுயற்ேிகளுக்காக, தாைிர  தரொிமே ெிருது ெழங்கப்வபற்றது.   

 

இந்த ெிருதுகள்  மூைைாக, உைகின் ைிகச்ேிறந்த வபாருளாதார சைம்பாட்டுத் திட்டங்கள் ைற்றும் 

கூட்டாண்மைகள், ேந்மதப்படுத்தல் வபாருட்கள் ஆகியமெயும் ைற்றும் அந்தந்த ஆண்டின் ைிகவும் 

வேல்ொக்கு ைிக்க தமைெர்களும் அங்கீகாிக்கப்படுகின்றனர். நகரத்திற்குள்ளாக, புறநகாில் ைற்றும் 

கிராைப்புற ேமூகங்களில், சநர்ைமறயான ைாற்றத்மத உருொக்குெதற்கான முயற்ேிகளுக்காக, 

நிறுெனங்கள் ைற்றும் தனிநபர்கமள, 35 ெிருது பிாிவுகள் கவுரெிக்கின்றன. உைவகங்கிலும் உள்ள 

பல்செறு ெமகயான வபாருளாதார ைற்றும் ேமூக ெளர்ச்ேி உண்டாக்குபெர்கள் அடங்கிய குழு,  இந்த 

ஆண்டின் வதாடக்கத்தில் நமடவபற்ற ஒரு நியைனம் வேய்தல் வேயல்முமறமயப் பின்பற்றி,   ெிருதுகமள 

தீர்ைானித்தனர். 

 

“கல்ெி நிறுெனங்களுடனான கூட்டாண்மை” எனும் ெமகயில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு அங்கீகாரம் 

அளிக்கப்பட்டது. 

 

புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டைாக முத்திமரயிடப்பட்ட  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரைானது, தன்னுமடய 

புதுநகரமைப்பு பகுதியில் புதுமை பமடத்தல் ைற்றும் வதாழில் முமனசொருக்கான சுற்றுச்சூழல் 

அமைப்மப உருொக்கி அதற்கு புதுமை புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டம்  என வபயர் சூட்டியது. இந்த 

புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டைானது, கல்ெி ைற்றும் திறன் சைம்பாடு, ைற்றும் வதாழில் அமைப்புக்கான 

வதாடக்கநிமை காத்திருப்பு பணிகள், ைற்றும் வதாழிமைத் வதாடங்குெதற்கான உத்செகம் அளித்தல், 

ஆகியெற்மற ெழங்குெதற்காக, மரயர்ேன் பல்கமைக்கழகம் ைற்றும் அல்சகாைா பல்கமைக்கழகம் 

உள்ளிட்ட கல்ெி நிறுெனங்களுடனான கூட்டாண்மைகமளப் பயன்படுத்திக் வகாள்கிறது. இந்தக் கல்ெி  

நிறுெனங்களுடனும் ைற்றெர்களுடனும் கூட்டு  சேர்ெசத, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் புதுமை  பமடக்கும் 

சுற்றுச்சூழல் அமைப்பிற்கான அடித்தளைாகும். 

 

மரயர்ேன் பல்கமைக்கழகத்துடனான கூட்டாண்மையானது, இமணயதள குற்றங்களில் இருந்து  

பாதுகாப்பு வபறுெதில் ேிறந்து ெிளங்கும் மையைாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகமர நிமைநாட்டுகிறது. 

மரயர்ேனின் சராஜர்ஸ் மேபர் வேக்யூர் சகட்டலிஸ்ட் எனும் இமணயதள குற்றங்களில் இருந்து  

பாதுகாப்பு வபறுெதில் புதுமை பமடத்தல் ைற்றும் ஒத்துமழப்பு நல்குதலுக்கான ஒரு சதேிய மையைாகும்; 

இதில் ஃவபவடவ் (FedDev) ைற்றும் தனியார் துமற கூட்டமைப்புக்களுடன் நிதி பங்களிப்பாளராக 
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நகரமும் இமணகிறது. சகட்டலிஸ்ட் மேபர் ஆக்ஸிைசரட்டர் (Catalyst Cyber Accelerator) ைற்றும் 

மரர்ேன் வென்ச்ேர் ச ான் (Ryerson Venture Zone)-ஐ  நிறுவுெதற்கும் கூட நகர நிர்ொகம் கூட்டு 

சேர்ந்தது; இதில் வதாடக்கநிமை பணிகள், நிதியளிப்பு, வநட்வொர்க்கிங் ைற்றும் ேிறப்பான 

ெழிகாட்டுதலுக்கான உதெி ஆகியமெ கிமடக்கும். 

 

அல்சகாைா பல்கமைக்கழகத்துடன் நகரம்  கூட்டு சேர்ந்ததன் காரணைாக, நகரத்தில் உள்ள ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர பகுதியின் ெிாிொக்கத்திற்கு ஆதரவு கிமடக்கிறது; இதனால் வேைவு குமறொன கல்ெிக்கான 

அணுகல் அதிகாிக்கிறது. பல்கமைக்கழகத்தின் கல்ெியானது, பைருக்கும் கிமடக்கும்படி ெிாிொக்குதல் 

ைற்றும் ைாணெர் சேர்க்மகமய அதிகாித்தல் ைற்றும் புதிய நிகழ்ச்ேித்திட்டங்கமள அறிமுகப்படுத்துதல் 

ஆகியமெ,  புத்துயிர் வபற்ற நகரத்தின் புதிய பகுதிக்கு  பங்களிப்பு வேய்கிறது; இதன் மூைம் 

இமளஞர்கமள ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருந்தபடிசய படிக்கவும், ொழவும், செமை வேய்யவும் ெழி 

ெகுக்கிறது. 

 

புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தின் ெிாிொக்கசை  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  வபாருளாதார ெளர்ச்ேிக்கான 

முக்கிய அங்கைாகும். புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தில் கல்ெி நிறுெனங்களுடனான கூட்டு, ைற்றும் 

உள்ள பிற அமைப்புகளுடனான கூட்டாண்மை, ஆகியமெ இந்த  ைாெட்டத்திற்கு ஒரு உறுதியான 

அடித்தளத்மத அமைத்து, புதிய கூட்டாளிகமள ைாெட்டத்திற்குள் ஈர்க்க உதவுகிறது. புதுமை பமடக்கும் 

ைாெட்டத்திற்கான குறிக்சகாளானது, வதாழில்முமனசொர் ைற்றும் ெணிகர்கள் தங்கள் வதாழில் 

ெளர்ச்ேிப்பாமதயின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் சதமெப்படும் பை ஆதரவுகமளயும்  ெழங்குெசத ஆகும். 

 

ேர்ெசதே வபாருளாதார சைம்பாட்டு கவுன்ேில் என்பது வபாருளாதார ெளர்ச்ேி ஏற்படுத்துபெர்களுக்கு 

சேமெ வேய்கின்ற, ைாப சநாக்கைில்ைாத, பாகுபாடு காட்டாத,  உறுப்பினர்கள் வகாண்ட அமைப்பு 

ஆகும். 5,000 க்கும் சைற்பட்ட உறுப்பினர்கமளக் வகாண்ட இந்த  IEDC என்பது வபாருளாதார ெளர்ச்ேி 

வதாழில் ெமகயில் சேமெயாற்றி ெருகின்ற உைகின் ைிக அதிக உறுப்பினர்கமளக் வகாண்ட 

அமைப்பாகும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள்  

 

“குறிப்பாக,  நாங்கள் ைீட்ேிமய நாடிச் வேல்மகயில், இமெ எல்ைாெற்மறயும் தனியாக  இருந்தபடிவேய்ய 

முடியாது என்பது எங்களுக்குத் வதாியும் - நைது  நகரத்தின் நல்ொழ்வுக்கு ைிக முக்கியைான ெிஷயைாக 

இருப்பது, எல்ைா பகுதிகளிலும் ெலுொன கூட்டாண்மைசய ஆகும்.  எங்களுடன் சேர்ந்து ெந்து நைது 

நகரத்மத ஒரு வேழிப்பான ைற்றும் ெளைான எதிர்காைத்திற்குள் ோதகைான ெமகயில் நகர்த்திச்வேல்ை 

எங்களுடன் ஒத்துமழப்புடன் பணியாற்றிய எங்கள் கூட்டாளிகளுக்கு நன்றி. ” 

− சபட்ாிக் ப்ரவுன், சையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“எங்கள் புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தின் வதாடர்ச்ேியான ெளர்ச்ேிசய நைது வபாருளாதார ைீட்புக்கான 

மூசைாபாயத்தில் ஒரு முக்கிய வேயல்பாடாகும்; அத்துடன் நைது வெற்றியில் நைது கூட்டாண்மை ஒரு 

ஒருங்கிமணந்த பங்மகக் வகாண்டுள்ளது. COVID-19 வதாற்றுப்பரெல் காைத்தின் ஊடாக நைது  



 

 

நகரத்மத முன்சனாக்கி நகர்த்திச்வேன்று ஒருெழியாக அந்தத் வதாற்று பரெலிலிருந்து ைீண்டு 

வெளிசயறும்சபாது, நைது வதாழில்முமனசொருக்கும் ெணிக ேமூகத்தினருக்கும், அெர்களின் முழு ைீட்ேி 

ைற்றும் எதிர்காை ெளர்ச்ேிமய வேயல்படுத்த உதவும் ெமகயில், ஒரு ஆதரமெ ெழங்க நைது 

கூட்டாளர்களுடன் இமணந்து பணியாற்ற நாம் கடமைப்பட்டுள்சளாம். ” 

− பால் ெின்வேண்ட், பிராந்திய கவுன்ேிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; துமணத்தமைமைப் வபாறுப்பு, 

வபாருளாதார ெளர்ச்ேி ைற்றும் கைாச்ோரம்; துமணத்தமைமைப் வபாறுப்பு, சையாின் சகாெிட்-19 

வதாற்று பரெலுக்கு எதிரான வபாருளாதார ஆதரவுக்கான பணிப்பமட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“நைது ேமூகத்திற்குள்ளாக கூட்டாண்மைகமள உருொக்குெதற்காக நைது ஊழியர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் 

வேய்யும் பணிகமளப் பாராட்ட நான் ெிரும்புகிசறன். நாங்கள் எப்சபாதும் ேிறந்து ெிளங்கசெ 

முயற்ேிக்கிசறாம், ைற்றும் இந்த ெிருதானது, நைது நகரத்மத சைம்படுத்துெதற்கும் குடியிருப்பாளர்கள் 

பயனமடெதற்கும் கூட்டாண்மைகமள உருொக்குெதற்கும் சதமெப்படுகின்ற, வபாருளாதார 

ெளர்ச்ேிக்காக  திமரக்குப் பின்னால் இருந்தபடி நைது ஊழியர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வேய்த பணிகளுக்கு 

ஒரு ோன்றாகும். ” 

− சடெிட் சபர்ாிக், தமைமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“IEDC ெழங்குகின்ற  வபாருளாதார ெளர்ச்ேியில் உன்னதம்  எனும்  ெிருது வபற்ற வெற்றியாளர்கள், 

வபாருளாதார ெளர்ச்ேியின் ைிகச் ேிறந்த நிமைக்கு பிரதிநிதித்துெம் வேய்கின்றனர், சைலும் ஒவ்வொரு 

நாளும் பாடுபடும்தன்மை,  புத்தி கூர்மை, சநர்மை ைற்றும் தமைமைத்துெத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக 

ெிளங்குகின்றனர். ேந்மதப்படுத்தல் பிரச்ோரங்கள், திட்டப்பணிகள் ைற்றும் கூட்டாண்மைகள் ஆகியமெ 

பிராந்திய ொழ்க்மகத் தரத்மத அளெிடக்கூடிய ெமகயில், சைம்படுத்திய 100 க்கும் சைற்பட்ட 

ேமூகங்கமள அங்கீகாிப்பதில் எங்களுக்கு கவுரெம் கிமடத்ததாக வபருமைப்படுகிசறாம். ” 

− வகன்னி வைக்வடானால்டு, 2020 IEDC சபார்டின் தமைெர்; தமைமை நிர்ொக அதிகாாி, ஒன் 

வகாைம்பஸ் நிறுென அமைப்பு  

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்திற்கான இந்த தனித்துெைான தகுதிமய அமடயச் வேய்ெதில் தானும் ஒரு 

பங்காற்றியிருப்பதில் மரயர்ேன் பல்கமைக்கழகம் ைகிழ்ச்ேி அமடகிறது. மரயர்ேன் பல்கமைக்கழகம் 

ெழங்குகின்ற சராஜர்ஸ் மேபர் வேக்யூர் சகட்டலிஸ்ட் ( Rogers Cybersecure Catalyst ) ைற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள மரயர்ேன் வென்ச்ேர் ச ான்  (Ryerson Venture Zone) மூைைாக, புதுமை 

பமடத்தமை உந்திச்வேல்ைவும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர வதாழில் முமனசொர் ெளர்ச்ேி வபறவும், இந்த 

பல்கமைக்கழகம்  நிபுணத்துெத்மதயும் அனுபெத்மதயும் ெழங்குகிறது. எதிர்காைத்தில் இந்த 

கூட்டாண்மைகமள வதாடர்ந்து ெளர்த்து ெருெமத நாங்கள் எதிர்சநாக்குகிசறாம். " 

− வைாஹம்வைட் ைச்வேைி, தமைெர் ைற்றும் துமணசெந்தர், மரயர் ன் பைகமைக்கழகம்    

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்திற்கு IEDC ெழங்கிய அங்கீகாரத்மத அறிந்து அல்சகாைா பல்கமைக்கழகம் 

ைகிழ்ச்ேியமடந்தது. நகர அதிகாாிகளால் வெளிக்காட்டப்பட்ட தமைேிறந்த தமைமைத்துெம், 

வதாமைசநாக்குப் பார்மெ ைற்றும் கூட்டாண்மைக்கான அர்ப்பணிப்பு ஆகியமெ எல்ைாம் சேர்ந்து,  



 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் புதியபகுதியில், இரண்டாம் நிமைக்கல்ெிக்கு  அடுத்த நிமைக் கல்ெிக்கான 

அணுகமை  நாங்கள் வதாடர்ந்து ெிாிவுபடுத்தும்சபாது,  2019-20 ஆம் ஆண்டில் அல்சகாைா 

பைகமைக்கழகத்தில்  223 ேதவீத ைாணெர் சேர்க்மகக்கான  ெளர்ச்ேிக்கு உதெியது.  ெளர்ந்து ெரும் 

இந்த ேமுதாயத்திற்கு, குறுகிய ைற்றும் நீண்டகாை வபாருளாதார ைற்றும் ேமூக நன்மைகமள இந்த 

முயற்ேிகள் ெழங்கும். ” 

− க்வரய்க் ஃபவ்ைர், துமணத்தமைெர், ெளர்ச்ேி, புதுமை பமடத்தல் ைற்றும் வெளியுறவுத்துமற, 

அல்சகாைா பைகமைக்கழகம் 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெேத்தில் 650,000 ைக்கமளயும் 70,000 

ெணிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வேய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கமள ைனத்தில் மெத்சத 

வேய்கின்சறாம். பைதரப்பட்ட ேமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு சேர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிசறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுமைப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வேன்றுவகாண்டிருக்கிசறாம். பாதுகாப்பான, நிமைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆசராக்கியைிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமைப்பதற்கான ெளர்ச்ேிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிசறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

சைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & ேமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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