
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்திற்குள் வதாடர்ந்து 

முதலீட்மடப் புகுத்தி  ெளர்ச்சிமை உந்தி ெருகிறது  

$55 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ததாகக புதுகம பகைக்கும் மாவட்ை வளர்ச்சியில் 

பங்ககற்பவர்களுக்கு அளிக்க உறுதிதகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

ப்ராம்ப்ட்ைன் , ON (அக்கைாபர் 14, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் புதுமை பமடத்தல்  ைற்றும் 

வதாழில்முமனதலுக்கான சுற்றுச்சூழல் அமைப்மப உருொக்குெதன் மூலம் தனது டவுண்டவுன் 

பகுதிைின் வபாருளாதார திறனுக்கு புது சக்தியூட்டி அதமன வெளிக்வகாண்டுெருெமத வதாடர்ந்து 

வசய்து ெருகிறது: அதுகவ ப்ராம்ப்ட்டன் புதுமை ைாெட்டம் ஆகும். 2019 இல் கபாைப்பட்ை 

ஒப்பந்தங்களுடன், நகரம் தனது புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தில் சுைார் $ 20.5 ைில்லிைன் முதலீடு 

வசய்ை உறுதிைளித்துள்ளது, மைலும் மதாராைைாக $ 55.2 ைில்லிைன் முதலீடானது புதுமை பமடக்கும் 

ைாெட்டம் உருொக்கும் பங்காளிகளால் வபறப்பட்டுள்ளது. 

2019 முதல் 2021 ெமர, ஆறு புதிை பங்காளிகள் புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தில் தங்கள் இருப்மப 

நிமலநாட்டியுள்ளனர். புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தில் பங்குதாரர்களாக வதாழில் முமனமொர், 

வதாழில் துெங்குெதற்கான ஆரம்பகட்ட மெமலகமளச் வசய்மொர், பள்ளிக்கல்ெிக்கு அடுத்த நிமலப் 

பைிற்சி, ைற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் வதாழில்முமனமொர் மைைம், பிமைவ் (BHive ) ப்ராம்ப்டன், மரைர்ஸன் 

தமலமைைிலான வென்ச்சர் மஸான் (Venture Zone), ஆல்ட்டிட்யூட் ஆக்ஸிலமரட்டர் (Altitude 

Accelerator), ஃவபௌண்டர் இன்ஸ்ட்டிட்யூட் (Founder Institute),  அல்மகாைா பல்கமலக்கழகம் (Algoma 

University), ைற்றும் மராஜர்ஸ் மசபர்வசக்யூர் மகட்டலிஸ்ட் வைட்குொர்ட்டர்ஸ் அண்ட் ஆக்ஸிலமரட்டர் 

(Rogers Cybersecure Catalyst Headquarters and Accelerator) ஆகிைமெ அடக்கம்; ைற்றும், புதுமை 

பமடக்கும் ைாெட்டத்மத உருொக்குெதில் வொிைான் எட்ஜ் (Sheridan Edge), ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்தக 

கழகம் ( Brampton Board of Trade) ைற்றும்  டவுன்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் BIA  (Downtown Brampton BIA) 

ஆகிை அமைப்புக்களும் முக்கிை பங்காளிகள் ஆெர். 

நகரசமபைின் காலத்திற்குள்ளாக முடிக்கப்பட மெண்டிை முன்னுாிமை வகாண்ட ெிெைங்களில், இந்த  

ைாற்றம் காணும் முமனப்புக்கள் கட்டமைப்பு தசய்து மற்றும், அதன் மபாக்கில் மைற்வகாள்ளப்பட்டு, 

சமுதாைங்கமள உருொக்கி, உட்வபாதிந்துள்ள சக்திமை வெளிக்வகாணர்ந்து, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 

தனித்தன்மைமை  புதுமை பமடக்கும் பகுதிைில் தனித்மதாங்கி நிற்கச் வசய்யும்.  



 

 

மகாெிட் -19 வதாற்றுக் காலம் முழுெதுைாக, நகரம் வதாடர்ந்து டவுண்டவுன் முதலீட்மடத் தூண்டி 

ெருகிறது ைற்றும் ப்ராம்ப்ட்டனின் மைைத்தில் புதிை முன்மனற்றங்கமள மைம்படுத்துகிறது. நகரத்தின் 

புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தின் வதாடர்ச்சிைான பாிணாை ெளர்ச்சிைானது அதன் வபாருளாதார ைீட்பு 

மூமலாபாைத்தின் ஒரு முக்கிை பகுதிைாகும்; மைலும் மசபர் பாதுகாப்பு ைற்றும் வசைற்மக நுண்ணறிவு 

மபான்ற  வதாடர்ச்சிைான ெளர்ச்சிக்குத் தைாராக உள்ள துமறகமள மைைைாகக் வகாண்டு 

வதாற்றுமநாைின் தாக்கங்களிலிருந்து ெிடுபட்டு நகரத்மத முன்மனாக்கி வகாண்டு வசல்ல உதவும். 

புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டம் பற்றி மைலும் அறிை, ெருமக 

தரவும்: www.bramptoninnovationdistrict.com அல்லது  இந்த புதுமை பமடக்கும் சூழல் கட்டமைப்பின் 

தாக்கங்கமள எடுத்துக் காட்டும்படியான  நகர நிர்ொகம் ெழங்குகின்ற  வீடிமைாமெக் காணவும்.  

சில கூற்றுக்கள் - ெிமரொன பார்மெ   

• நகரம் ைற்றும் புதுகம பகைக்கும் ைாெட்ட பங்காளிகள் 3,288 அைர்வுகள், பட்டமறகள் ைற்றும் 

நிகழ்ச்சிகமள நடத்தியுள்ளனர்; இது புதுகம பகைக்கும் மாவட்ைத்தில் புதுகம பகைத்தல், 

ததாழில்நுட்பம் மற்றும் ததாழில் முகனதல் ஆகியவற்கை ஊக்கப்படுத்தியும் வளர்த்தும் 

வருகிைது. இந்த அைர்வுகளில் ஒருெருக்கு -ஒருெர் என்ை முகையிலான ெணிக 

கலந்தாமலாசமனகள், பைிற்சிகள், வதாடக்கநிகலயில் இருக்கும் ததாழில்களுக்கான பட்டமறகள் 

ைற்றும் மசபர் பாதுகாப்பு பற்ைிய கபாதகன தசய்யும் பிரச்சாரங்கள் இருந்தன ைற்றும் 12,000 

க்கும் மைற்பட்ட பங்மகற்பாளர்கள் கலந்து வகாண்டனர். 

• புதுகம பகைக்கும் ைாெட்ட பங்காளிகள் ைவுண்ைவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் பகுதியில் தனித்திைன் 

தகாண்ைவர்களுக்கு மெமல ொய்ப்புகமள ததாைர்ந்து ெழங்கி ெருகின்றனர் ைற்றும் இன்றுெமர 

49 பணிைாளர்கமள மெமலக்கு அைர்த்தியுள்ளனர். மை 2021 இல் வதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து, 

பீகைவ் ப்ராம்ப்ட்டன் (BHive Brampton)  அகமப்பானது 73 சர்ெமதச வதாடக்க நிகல ததாழில் 

அகமப்புக்ககள ஈடுபடுத்தியுள்ளது; மைலும் 14 சர்ெமதச வதாடக்க நிகல ததாழில் 

அகமப்புக்ககள தங்கள் திட்டத்தில் ஏற்றுக்வகாண்ைது. 

• ஜூமல ைாதத்தில், நகர நிர்வாகைானது தனதுபுதுகம பகைப்புக்கான உருைாற்ற ாீதியான 

மைைம் அகமக்க புதுமை பகைக்கும் ெடிெமைப்பாளராக டைைண்ட் ஷ்ைிட்மட (Diamond 

Schmitt) மதர்ந்வதடுத்ததாக அறிெித்தது. இந்த சிஎஃப்ஐ (CFI) ப்ராம்ப்ட்டனின் டவுண்டவுனில் 

மைைைாக அமைந்துள்ளது ைற்றும் அல்மகாைா பல்கமலக்கழகம், மரயர்ஸன் பல்கமலக்கழகம் 

ைற்றும் தகல்ஃப்-ைம்பர் பல்கமலக்கழகம் மபான்ற தற்மபாமதை ைற்றும் எதிர்கால 

பள்ளிக்கல்விக்கு அடுத்த நிகலக் கல்வி நிறுெனங்கள் இருப்பமத ஆதாிக்கும். இது ஒரு புதிை 

மைை நூலகத்மத ெழங்கும் ஒரு கூட்டு இடைாக இருக்கும் ைற்றும் பள்ளிக்கல்விக்கு அடுத்த 

நிமலக் கல்வி நிறுெனங்கமள உள்ளூர் ெணிகங்கள் ைற்றும் வதாடக்க நிகல 

ததாழில்நிறுவங்களுடன் இமணப்பதில் முக்கிை பங்கு ெகிக்கும் ைற்றும் எதிர்காலத்தில் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C83a775a2c8964468f24c08d98f3d236e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637698315018174667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6fPdE2Tc5KwAgb0VRp9EUO05sB7bb1tLcQduDrYwIxQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Fwp-content%2Fthemes%2Finvestbrampton%2Fvideo%2FBRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C83a775a2c8964468f24c08d98f3d236e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637698315018174667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dQeFDPFyMK9qD3hGMMNNWK3pKH7Vs2vllK6oX8PXl2g%3D&reserved=0


 

 

திறமைைான மெமலகளுக்கு ப்ராம்ப்ட்டனின் பணிைாளர்கமள தகாண்டு கசர்க்க உதவும். 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் GO ரயில் நிமலைத்திலிருந்து நகரத்திற்குள் வந்து தசல்லும் ரைில் 

பைணிகளுக்கான நுமழொைில் ைற்றும் அமடைாள கட்ைகமப்பாக இது இருக்கும். 

 

• மராஜர்ஸ் மசபர்வசக்யூர் மகட்டலிஸ்ட் (Rogers Cybersecure Catalyst )க்கு, எதிர்கால திறன் 

மைை நிகழ்ச்சித்  திட்டத்திற்காக கனடா மெமலொய்ப்பு ைற்றும் திறன் மைம்பாட்டு அகமப்பு 

மூலமாக $ 1.9 ைில்லிைன் நிதி ெழங்கப்பட்டுள்ளது. இது மிகப்பரவலானவர்கள் 

கற்றுக்தகாள்ளவும், பைிற்சித் திட்டங்கள் பலதரப்பட்ை தபாதுமக்களுக்கு எப்படி தசன்ைகையச் 

தசய்வது என்பதற்கான ஆராய்ச்சிக்காகவும் இந்த நிதி பைன்படுத்தப்படும். 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பரவசமூட்டும் உருைாற்றத்தின் ஊைாக உள்ளது, மைலும் எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் 

மசர்ந்து, எங்கள் புதுகம பகைக்கும் ைாெட்டத்மத ஒரு வபாிை கல்ெி ைற்றும் புதுகம பகைப்பு மைைைாக 

உருொக்கத் மதமெைான கட்டுைானத் வதாகுதிகமள அகமக்கிமறாம். COVID-19 வதாற்றுமநாைின் இந்த 

அடுத்த கட்டத்மத கநாக்கி நாங்கள் வதாடர்ந்து நகரும்மபாது, நாங்கள் ஒரு சுறுசுறுப்பான 

வதாடக்கநிகல ததாழில் சமூகத்மத ஊக்குெிக்கிமறாம், உள்ளூர் திறமைகமள ெளர்க்கிமறாம் ைற்றும் 

வதாழில்முமனமொமர ஆதாிக்கிமறாம்; எங்கள் குடிைிருப்பாளர்கள் ைற்றும் ெணிகங்களுக்கான 

வபாருளாதார ைீட்சிமை முன்தனடுத்துச் தசல்கிமறாம். ப்ராம்ப்ட்டன் உண்மைைிமலமை புதுமை 

பகைப்பில் உலகளாெிை முன்னணி நகரமாக ெளர்ந்து ெருகிறது. 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மைைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"எங்கள் புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தின் வதாடர்ச்சிைான பாிணாைவளர்ச்சியானது, நகரத்தின் 

வபாருளாதார ைீட்பு மூமலாபாைத்தின் ஒரு முக்கிை பகுதிைாகும்; மைலும், எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் 

மசர்ந்து, நாங்கள் மகாெிட் -19 வதாற்றுமநாைின் தாக்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு முன்மனறும்மபாது, 

எங்கள் புதுகம பகைக்கும்  மைைத்தில் முதலீட்மட உண்ைாக்குகிமறாம். புத்தாக்கத்திற்கான எங்கள் 

ைாற்றம் உண்ைாக்கும் மைைத்துடன் கசர்ந்து முன்மனறுெதன் மூலமும், ப்ராம்ப்ட்டமன ஒரு புதுகம 

பகைக்கும் ைற்றும் வதாழில் முமனமொர் மைைைாக நிறுவுெதன் மூலமும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் 

ெளர்ச்சிமை நாங்கள் ஊக்குெிக்கிமறாம்; இது எங்கள் குடிைிருப்பாளர்கள் அமனெருக்கும் பைனளிக்கும். 

- ைார்ட்டின் வைவடய்மராஸ், பிராந்திை கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; தமலெர், வபாருளாதார மைம்பாடு, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 



 

 

"நாங்கள் எங்கள் டவுண்டவுன் பகுதிக்கு ைறுசக்தியூட்டுகிமறாம் ைற்றும் அதன் உட்வபாதிந்த  திறமன 

வெளிக்வகாண்டு ெருகிமறாம் ைற்றும், எங்கள் குடிைிருப்பாளர்கள், ைாணெர்கள் ைற்றும் 

வதாழில்முமனமொருக்கு பைனளிக்கும் ெமகைில் எங்கள் புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தில் முக்கிை 

முைற்சிகமள மைற்வகாண்டு முழுமைைான சமூகங்கமள உருொக்குகிமறாம். ப்ராம்ப்ட்டன் என்றால் 

ெிைாபாரம்தான், ைற்றும் எங்கள் ைதிப்புைிக்க புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தின் பங்காளிகளுடன் 

மசர்ந்து, நாங்கள் எங்கள் நகரத்தின் மைைத்தில் ஒரு உலகத்தரம் ொய்ந்த கல்ெி ைற்றும் புதுமை பமடப்பு 

மைைத்மத உருொக்குகிமறாம். 

- பால் ெிவசண்ட், பிராந்திை கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; துமணத் தமலெர், வபாருளாதார மைம்பாடு 

ைற்றும் கலாச்சாரத்துமற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்” 

"ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் எங்கள் முழு சமுதாைத்திற்கும் பைனளிக்கும் ெமகைில் எங்கள் நகரத்மத கல்ெி 

ைற்றும் புதுமை பமடப்புக்கு ஒரு  கூடுமிைமாக ெளர்ப்பதில் வதாடர்ந்து முன்னிமல ெகிக்கிறது. 

கனடாெின் புதுமை பமடக்கும் முற்றத்தில் அமைந்தபடி, ைதிப்புைிக்க கூட்டுப்பணி ைற்றும் திறமைைான 

ைற்றும் பலதரப்பட்ட திறமை கூட்டுதல் ஆகிைெற்மறக் வகாண்டபடி, நாங்கள் எங்கள் டவுண்டவுனில் 

இருக்கும் உட்வபாதிெிமன வெளிக்வகாணர்ந்து, குடிைிருப்பாளர்கள், ைாணெர்கள் ைற்றும் ெணிகங்கள் 

வசழித்து ெளர, ஒரு புதுமை பமடக்கும் மாவட்ைத்கத உருொக்குகிமறாம். 

- மடெிட் மபர்ாிக், தமலமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்” 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 

700,000 ைக்கமளயும் 75,000 ெணிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் 

ஒவ்வொரு காாிைத்திலும் வபாதுைக்கமள ைனத்தில் மெத்மத வசய்கின்மறாம். பலதரப்பட்ட 

சமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், வதாழில்நுட்பாீதிைில் 

ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிலான புதுமைப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பைணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்றிகரைான  

ஆமராக்கிைைிக்க ஒரு நகமரக் கட்டமைப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதைில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  

Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகிைெற்றில் எங்களுடன் இமணயுங்கள்.   www.brampton.ca 

இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

மைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாை ஈடுபாடு 

யுதிாீதிைான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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