
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

      

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 35,000 க்கும் அதிகமான சர்ெததச பார்வெயாளர்கள் 

முன்னிவையில் வகால்லிஷன் என்னும் மாநாட்டில் தன்வன காட்சிப்படுத்தியது 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (June 30, 2022) –. கடந்த ொரத்தில், வடாரான்ட்தடாெில் நடந்த வகால்லிஷன் எனும் 

இரண்டு ஆண்டுகளாக நவடவபற இயைாம்ல் தர்தபாது நடந்த மாநாட்டில் 130க்கும் தமற்பட்ட 

நாடுகவளச் தசர்ந்த 35,000க்கும் தமற்பட்ட வதாழில்முவனதொர், ஸ்டார்ட்-அப்கள் மற்றும் வசல்ொக்கு 

வசலுத்துபெர்கள் தநாில் ெந்திருந்து கைந்து வகாண்டனர்; அதில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தன்வனக் 

காட்சிப்படுத்தியது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் காட்சி அரங்கானது, மூன்று நாட்களில் ஆயிரக்கணக்கான பார்வெயாளர்கவள ஈர்த்தது; 

இதில் அரசாங்க அவமச்சர்கள் மற்றும் ெிவளயாட்டு மற்றும் ஊடக பிரமுகர்கள் இருந்தனர். 

ப்ராம்ப்ட்டன் வதாழில்முவனதொர் வமயம், பி-வைவ் ப்ராம்ப்ட்டன், ஆல்ட்டிடியூட் ஆக்ஸிைதரட்டர், தி 

ஃபவுண்டர் இன்ஸ்டிடியூட், அல்தகாமா பல்கவைக்கழகம், வஷாிடான் கல்லூாி, தராஜர்ஸ் வசபர் வசக்யூர் 

தகட்டலிஸ்ட், ப்ராம்ப்ட்டன் வென்ச்சர் த ான் மற்றும் சிறப்பு ெிருந்தினராக பிராம்ப்டன் தபட்தமன்  

ஆகிதயார் உள்ளிட்ட புதுவம பவடக்கும் மாெட்டம் மற்றும் அதன் கூட்டாளர்கவள இது 

காட்சிப்படுத்தியது. 

ஸ்டார்ட்-அப்கள், வதாழில்முவனதொர் மற்றும் சமூகத்திற்கான ெலுொன சுற்றுச்சூழல் அவமப்வப 

உருொக்குெதன் மீது கெனம் குெித்து, ப்ராம்ப்ட்டன் எகனாமிக் வடெைப்வமன்ட் அவமப்பானது, 

உயர்தர முன்னணிகவள உருொக்குெதற்கும், ஏற்கனதெ உள்ள கார்ப்பதரட் உறவுகவள 

ெலுப்படுத்தவும், தமலும் புதுவம பவடத்தல், வதாழில்நுட்பம் மற்றும் வதாழில்முவனவு ஆகியெற்றில் 

நகரத்தின் பிராண்வட தமலும் தமம்படுத்தவும் பணியாற்றியது. நூற்றுக்கணக்கான கனடிய மற்றும் 

சர்ெததச ஸ்டார்ட்-அப்கள், துணிகரமாக மூைதனம் இடுகின்ற நிறுெனங்கள், ஏஞ்சல்ஸ் மற்றும் 

முதலீட்டாளர்களுடன் ப்ராம்ப்ட்டன் குழு இவணந்துள்ளது; தமலும் ப்ராம்ப்ட்டன் புதுவம பவடக்கும்  

மாெட்டத்வதப் பார்வெயிட அெர்கவள அவழத்தது -- பைர் உைகத்தரம் ொய்ந்த நிகழ்ச்சி நிரலில் 

இவணய ஆர்ெம் காட்டுகின்றனர். 

பரெைானதன்வம, சமத்துெம் மற்றும் அவனெவரயும் உள்தசர்த்தல் ஆகியெற்றுக்கான அதன் 

உறுதிப்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக, ப்ராம்ப்ட்டன் வபாருளாதார ெளர்ச்சி (Brampton Economic 

Development) அவமப்பானது, வகால்லிஷன் மாநாட்டு அவமப்பாளர்களுடன் இவணந்து 



 

 

பணியாற்றியது; அெர்கள் 362 கறுப்பின வதாழில்முவனதொர் மற்றும் இவளஞர்கள் வகாண்ட குழுெிற்கு 

அெர்கவள பாராட்டும் ெிதமாக இைெச டிக்வகட்டுகவள ஸ்பான்சர் வசய்து, வகால்லிஷன் மாநாட்டில் 

கைந்துவகாள்ளவும், பயன்வபறவும் மற்றும் பங்தகற்கவும் வசய்தனர். பில்ட் பிளாக் கனடா (Build Black 

Canada) ெின் வநட்வொர்க்கிங்-ஐ ஆதாித்தது, மற்றும் வகால்லிஷன் மாநாட்டில் கைந்துவகாண்ட இளம் 

கறுப்பின வதாழில்முவனதொர் மற்றும் வதாழில் ெல்லுநர்களுக்கு வபரும் ெரதெற்வப நகரம் அளித்தது. 

பிதகஆர் தகபிடல் (BKR Capital), வடக்ஸ்டார்ஸ் (TechStars) மற்றும் ட்ாீம் வைகசி ஃபவுண்தடஷன் 

(Dream Legacy Foundation) ஆகியெற்றால் வகாண்டாடப்பட்ட மற்றும் உபசாிப்பு வசய்யப்பட்ட  ஒரு 

நிகழ்ொகிய - வகாலிஷன் நிகழ்ச்சியில் பங்தகற்ற ஒதர நகராட்சி ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்சிதயயாகும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் புதுவம பவடக்கும் மாெட்டத்வதச் தசர்ந்த 15க்கும் தமற்பட்ட ஸ்டார்ட்-அப்கள் தங்கள் 

தயாசவனகவளத் வதாிெிக்கும் ொய்ப்வபப் வபற்றன. ப்ராம்ப்ட்டன் காட்சி அரங்கில் ப்ராம்ப்ட்டன் 

திறவம தமம்பாட்டு ெழிமுவற பற்றிய கண்காட்சியும் நடத்தப்பட்டது, வஷாிடான் கல்லூாியின் 

தமம்பட்ட உற்பத்தி மற்றும் ெடிெவமப்பு வதாழில்நுட்பங்களுக்கான வமயத்தின் தவைவமயில் தநரடி 

தராபாட்டிக்ஸ் வசயல்ெிளக்கம், மற்றும் அல்தகாமா பல்கவைக்கழகத்தின் புதிய இ-ஸ்தபார்ட்ஸ் 

திட்டத்தின் ஸ்பாட்வைட் தஷாதகஸ் ஆகியவெயும் இடம்வபற்றன. 

வகால்லிஷன் பற்றி 

க ொல்லிஷன் சங் மம் ஆனது, வட அகமொிக் ொவில் மி  விரைவொ  வளர்ந்து வரும் 

கதொழில்நுட்பத்திற் ொன மொநொடொகும்; இதில் “உல ின் மி ச்சிறந்த பபச்சொளர் ள், 

கதொழில்நுட்பத்தில் முன்னணி வ ிக்கும்  நிறுவனங் ள் மற்றும் மி ப்கபொிய ஊட ங் ள் 

ஒன்றொ  க ொண்டு வைப்படு ின்றன. ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வபாருளாதார தமம்பாட்டு 
அலுெைகக் குழுொனது,  உைகளாெிய நிகழ்ெில் பங்தகற்பது இது நான்காெது முவறயாகும், 

அதன் ப்ராம்ப்ட்டன் புதுவம பவடக்கும் மாெட்ட (Brampton Innovation District) பங்காளிகள் மற்றும் 

சிறப்பு ெிருந்தினராக இருந்தெர்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் தபட்தமன் (Brampton Batman) 

அவமப்பாகும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் புதுவம பவடக்கும் மாெட்டம் பற்றி ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் புதுவம பவடக்கும் ெவகயிைான 

மற்றும் வதாழில் முவனதொர் சுற்றுச்சூழல் அவமப்வப கட்டவமப்பதன் மூைமாக, தனது நகரத்தின் 

வபாருளாதார உட்வபாதிவுக்கு வதாடர்ந்து புத்துயிர் ஊட்டி ெருகிறது: அதுதெ ப்ராம்ப்ட்டன் புதுவம 

பவடக்கும் மாெட்டம் ஆகும். 

புத்தாக்க மாெட்டமானது, ஸ்டார்ட்-அப்கள் உயர்ச்சி வபறுதல், முதலீட்வட ஈர்த்தல் மற்றும் திறன் 

தமம்பாடு வசய்தல் ஆகியெற்றில் தீெிர கெனம் வசலுத்துகிறது, தமலும் வதாழில்முவனதொர் மற்றும் 

புதிய ெணிகத்திற்கான உள்ளூர் ஆதரவெ ெழங்குகிறது. புதிய வதாழில்நுட்பத்வத உருொக்குெதில் 

புதுவம பவடக்கின்ற மற்றும் வதாழில்நுட்ப நிறுெனங்களுக்கு ஆதரெளிப்பதற்கான ஆதாரங்கவளயும் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcollisionconf.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AgNTUT4%2FxaDq03sAUbI4p3vMuagDEBakBY69aXXpfZ4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178971944447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o0nWpIIQ9ckvr4LuTr35H8Ti20doSLYVNRBquAB%2Fz9o%3D&reserved=0


 

 

இது ெழங்குகிறது. 2019 இல் வதாடங்கிய உடன்படிக்வககளுடன், நகர நிொகமானது தனது புதுவம 

பவடக்கும் மாெட்டத்தில் ததாராயமாக $20.5 மில்லியன் முதலீடு வசய்ய உறுதியளித்துள்ளது, கூடுதைாக 

சுமார் $55.2 மில்லியன் முதலீடுகள் புதுவம பவடக்கும் மாெட்டக் கூட்டாளர்களால் ஈர்க்கப்படுகின்றன. 

புதுவம பவடக்கும் மாெட்டம் பற்றி தமலும் அறிய ெருவக தரவும்: 

www.bramptoninnovationdistrict.com அல்ைது நகாின் புதுவம பவடக்கும் மாட்டம் பற்றிய 

வீடிதயாவெக்nnovation District video காணவும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“மக்கள், மிகச்சிறந்த தயாசவனகள் மற்றும் உைகின் முன்னணி நிறுெனங்கவள ஒன்றிவணக்கின்ற 

உைகின் சிறந்த வதாழில்நுட்ப மாநாடுகளில் வகால்லிஷன் சங்கமும் ஒன்றாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் ஏன் 

முதலீடு வசய்ெதற்கான முக்கிய இடமாக இருக்கிறது என்பவத முன்னிவைப்படுத்த, கடந்த ொரம் 

வகாலிஷனில் எங்கள் வபாருளாதார தமம்பாட்டுக் குழுெில் இவணந்ததில் நான் வபருவம வபற்தறன். 

எங்கள் நகரம் ஒரு பரெசமூட்டும் உருமாற்றத்தின் ஊடாக உள்ளது, தமலும் எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் 

தசர்ந்து, நாங்கள் எங்கள் புதுவம பவடக்கும் மாெட்டத்வத ஒரு வபாிய கல்ெி மற்றும் புதுவம பவடக்கும் 

வமயமாக தமம்படுத்துகிதறாம்.” 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

” ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, வதாழில்முவனதொர் மற்றும் ஸ்டார்ட் அப்கள் வசழிப்பதற்கான 

நம்பமுடியாத ெளங்கவளக் வகாண்ட ொய்ப்புகளின் நகரமாகும், தமலும் எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் 

தசர்ந்து, நாங்கள் எங்கள் குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் ெணிகங்களுக்கு பயனளிக்கும் ெவகயில் ஒரு 

புதுவமயான சுற்றுச்சூழல் அவமப்வப உருொக்குகிதறாம். கடந்த ொரம் வகால்லிஷன் சங்கமத்தில் உைக 

அளெிைான 35,000 பார்வெயாளர்களுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகவரக் காட்சிப்படுத்தியதற்காக எங்கள் 

வபாருளாதார தமம்பாட்டுக் குழுெிற்கு நன்றி. ப்ராம்ப்ட்டன் என்றாதை ெணிகம் என்று வபாருள் 

வகாள்ளைாம், தமலும் எங்கள் சமூகத்தில் முன்னணி உைக நிறுெனங்கவள ஈர்த்து அெற்வறத் 

தக்கவெத்துக்வகாள்ெவதயும் நாங்கள் எதிர்தநாக்குகிதறாம்.” 

- மார்ட்டின் வமவடய்தராஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 3&4; தவைெர், வபாருளாதார ெளர்ச்சி, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“எங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் வபாருளாதார ெளர்ச்சிக்கானஅலுெைகமானது, நமது முழு சமூகத்திற்கும் 

பயனளிக்கும் ெவகயில், நமது நகரத்வத ஒரு கல்ெி மற்றும் புதுவம பவடக்கும் வமயமாக உயர்த்துெதில் 

வதாடர்ந்து ெழி காட்டி ெருகிறது. கடந்த ொரம் நடந்த வகால்லிஷன் சங்கமம் எனும் மாநாட்டில் 

பிரமிப்பவடந்த உைகளாெிய பார்வெயாளர்களுக்கு, ப்ராம்ப்ட்டனின் பைத்வத எடுத்துவரத்த எங்கள் 

குழுெிற்கு நன்றி. முதலீடு வசய்ெதற்கான பிரதான இடமாக ப்ராம்ப்ட்டவன நிவைநாட்டுெதற்கும், 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178971944447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o0nWpIIQ9ckvr4LuTr35H8Ti20doSLYVNRBquAB%2Fz9o%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=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178972100671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XNEuuMNlglCnAOCdSKvHiwBPL9tdAB%2FEcmD81TZy3Eo%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=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178972100671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XNEuuMNlglCnAOCdSKvHiwBPL9tdAB%2FEcmD81TZy3Eo%3D&reserved=0


 

 

புதுவம பவடப்பதற்கான பாவதயில் ப்ராம்ப்ட்டனின் தனித்துெமான நிவைவய ெலுப்படுத்துெதற்கும் 

நாங்கள் அர்ப்பணிப்புடன் இருக்கிதறாம். .” 

- க்தளர் பார்வனட், இயக்குனர், வபாருளாதார ெளர்ச்சி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிவரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கவளயும் 75,000 

ெணிக அவமப்புக்கவளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கவள மனத்தில் வெத்தத 

வசய்கின்தறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்வட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுவமப் பவடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிவைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகவரக் 

கட்டவமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாவதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

MEDIA CONTACT 

ஊடக வதாடர்புகள்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கைாச்சார ஊடகம்  

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

