உடனடி வெளியீட்டுக்காக

புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டம் எனும் வீடிய ா-வுக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
சந்மைப்படுத்ைல் ெிருைிமன வென்றிருக்கிறது
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ைார்ச் 10, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரைானது புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டம் எனும்
வீடிய ா வுக்காக கனடா நாட்டின் வபாருளாைார யைம்பாட்டாளர் சங்கத்ைின் (EDAC) கனடா
சந்மைப்படுத்ைல் ெிருைிமன வென்றிருக்கிறது
புதுமை பமடத்ைல் ைற்றும் வைாழில் முமனைலுக்கான சுற்றுச்சூழல் அமைப்மப உருொக்குெைன் மூலம்
நகரம் ைனது வபாருளாைார ஆற்றமலப் புத்து ிர் வபறச் வசய்து ெருகிறது: அதுயெ ப்ராம்ப்ட்டன் புதுமை
பமடத்ைல் ைாெட்டம் ஆகும். அக்யடாபர் 2021 இல், இந்ை புதுமை பமடத்ைல் சுற்றுச்சூழலின்
ைாக்கங்கமள முன்னிமலப்படுத்ை ப்ராம்ப்டன் வபாருளாைார யைம்பாட்டு அலுெலகம் ைனது புதுமை
பமடக்கும் ைாெட்டம் எனும் வீடிய ாமெ அறிமுகப்படுத்ைி து.
புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டம் ஆனது, துெக்கம் வசய்ெைற்கான அளவீடு வசய்ைல், முைலீட்டுக்கான
ஈர்ப்பு ைற்றும் ைிறன் யைம்பாடு ஆகி ெற்றில் ைீெிர கெனம் வசலுத்துகிறது; யைலும் வைாழில்முமனயொர்
ைற்றும் புைி ெணிகத்ைிற்கான உள்ளூர் ஆைரமெ ெழங்குகிறது. புைி வைாழில்நுட்பத்மை
உருொக்குெைில் புதுமை பமடக்கின்ற ைற்றும் வைாழில்நுட்பம் சார் நிறுெனங்களுக்கு
ஆைரெளிப்பைற்கான ஆைாரெிமனயும் இது ெழங்குகிறது. 2019 லிருந்து ஏற்பட்ட
உடன்படிக்மககளுடன், நகரம் ைனது புதுமை பமடத்ைல் ைாெட்டத்ைில் யைாரா ைாக $20.5 ைில்லி ன்
முைலீடு வசய்

உறுைி ளித்துள்ளது, யைலும் சுைார் $55.2 ைில்லி ன் முைலீடுகள் புதுமை பமடக்கும்

ைாெட்டத்ைில் உள்ள கூட்டாளர்களால் வகாடுக்கப்படுகின்றன.
2019 முைல் 2021 ெமர, ஆறு புைி

கூட்டாளர்கள் புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்ைில் ைாங்கள் முன்னிமல

ெகிப்பமை நிமலநாட்டியுள்ளனர். புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்ைின் கூட்டாளர்களில் பீமைவ்
ப்ராம்ப்ட்டன் ( (BHive Brampton), மர ர்சன் ெழி நடத்துகின்ற வென்ச்சர் ய

ான் (Ryerson-led Venture

Zone), ஆல்ட்டிட்யூட் ஆக்சிலயரட்டர் (Altitude Accelerator), ஃவபௌண்டர் இன்ஸ்ட்டிட்யூட் (The
Founder Institute), அல்யகாைா யகட்டலிஸ்ட்டர்ஸ்வபர்ஸ் யகட்டல் (Algoma Ctalystersbers Catal)
ைற்றும் யராஜர்க்யூர்ஸ் யகட்டல் பல்கமலக்கழகம் (Rogercures Catal University) யபான்ற வைாழில்
முமனயொர், ெணிகம் முற்றி ெருெைற்கான காத்ைிருப்பு, இரண்டாம் நிமல ப ிற்சி ைற்றும் முடுக்கி
ெிடுெைற்கன இடங்களான ப்ராம்ப்ட்டன் வைாழில்முமனயொர் மை ம், ஆகி மெ அடங்கும்.
வொிடான் எட்ஜ் (Sheridan Edge), ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்ைக கழகம் (Brampton Board of Trade) ைற்றும்

டவுண்டவுன் ப்ராம்ட்டன் பி ஐ ஏ (Downtown Brampton BIA) ஆகி மெயும் புதுமை பமடக்கும்
ைாெட்டத்மை உருொக்குெைில் முக்கி

பங்குைாரர்களாக உள்ளன.

கவுன்சில் கால முன்னுாிமை வகாண்ட ெிெ ங்களின் அடிப்பமட ில் கட்டமைக்கப்பட்டு ெருகின்ற
உருைாற்ற மு ற்சிகள்ைான், முழுமை ான சமூகங்கமள உருொக்கவும், வபாருளாைார ஆற்றமல
வெளிக்வகாண்டுெருெைற்கும் ைற்றும் புதுமை பமடக்கும் ைாழ்ொரத்ைில் ப்ராம்ப்ட்டனின் ைனித்துெைான
நிமலம ெலுப்படுத்ைவும் உைவும்.
யகாெிட்-19 வைாற்றுப் பரெல் காலம் முழுெதுைாக, டவுண்டவுன் முைலீட்மட நகர நிர்ொகம் வைாடர்ந்து
ஊக்குெித்ைது; ப்ராம்ப்ட்டனின் கருப்வபாருளில் புைி முன்யனற்றங்கமள யைம்படுத்துகிறது. நகரத்ைின்
புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்ைின் வைாடர்ச்சி ான பாிணாை ெளர்ச்சி ானது, அைன் வபாருளாைார ைீட்பு
உத்ைி ின் முக்கி அங்கைாகும்; யைலும் மசபர் பாதுகாப்பு ைற்றும் வச ற்மக நுண்ணறிவு யபான்ற
வைாடர்ச்சி ான ெளர்ச்சிக்கு ை ாராக உள்ள துமறகளில் கெனம் வசலுத்துெைன் மூலம் வபருந்வைாற்றின்
ைாக்கங்களிலிருந்து நகரத்மை நகர்த்ைிச் வசல்ல உைவும்.
புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டம் பற்றி யைலும் அறி

ெருமக

ைரவும்: www.bramptoninnovationdistrict.com அல்லது நகாின் புதுமை பமடத்ைல் ைாட்டம் பற்றி
வீடிய ாமெக் காணவும்.
கனடாெின் வபாருளாைார ெளர்ச்சி ாளர்களுக்கான சங்கம் ைற்றும் கனடா சந்மைப்படுத்ைலுக்கான
ெிருதுகள் பற்றி
EDAC என்பது கனடாெின் வபாருளாைார யைம்பாட்டு வைாழில்ைகமை ாளர்களுக்கான யைசி
சங்கைாகும்; இது கனடா முழுெதும் உள்ள ஒவ்வொரு ைாகாணம் ைற்றும் பிரயைசத்மையும் கிட்டத்ைட்ட
1,000 உறுப்பினர்கமளக் வகாண்டபடி பிரைிநிைித்துெம் வசய்கிறது. ஒரு சமூகத்மைய
சந்மைப்படுத்துெதுைான் வபாருளாைார யைம்பாட்டுத் வைாழில் ைமகமைக்கான ஒருங்கிமணந்ை
பகுைி ாகும் என்பமை சங்கம் அங்கீகாிக்கிறது. கனடி நாட்டு ைக்களின் வபாருளாைார நல்ொழ்மெ
யைம்படுத்தும் யநாக்கில், கனடி

ைாகாணங்கள், பிரயைசங்கள், பிராந்ைி ங்கள், ைாநகரங்கள், நகரங்கள்

ைற்றும் சிறுபகுைிகமள ஊக்குெிக்கின்ற ைற்றும் சந்மைப்படுத்துகின்ற நிறுெனங்களுக்வகன்யற கனடா
சந்மைப்படுத்ைல் ெிருதுகள் அமைந்துள்ளன.

அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு அற்புைைான உருைாற்றத்மைக் கடந்து வசன்றபடி உள்ளது; எங்கள்

கூட்டாளர்களுடன் யசர்ந்து, நாங்கள் எங்கள் புதுமை ைாெட்டத்மை ஒரு வபாி

கல்ெி ைற்றும்

புதுமை பமடக்கும் மை ைாக யைம்படுத்ைி ெருகியறாம். புதுமை பமடத்ைலில் உலகளாெி

முன்னணி ாளராக நம்மை யெறுபடுத்ைிக் காட்டிக்வகாள்ெைில் சந்மைப்படுத்ைல் முக்கி பங்கு
ெகிக்கிறது என்பமை நாம் அறியொம்; இைன் காரணைாகயெ, வைாடர்ந்து யைலும் முைலீடுகமள
ஈர்ப்பைற்காக ப்ராம்ப்ட்டனின் பல ெலிமைகமள முன்னிமலப்படுத்ை உறுைிபூண்டுள்யளாம்.
கனடாெின் வபாருளாைார யைம்பாட்டாளர் சங்கம் எங்கள் புதுமை பமடத்ைல் ைாெட்டம் எனும்
வீடிய ாமெ அங்கீகாித்ைைில் நாங்கள் வபருைிைம் வகாள்கியறாம்.
- யபட்ாிக் ப்ரவுன், யை ர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
“டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டமன ஒரு புதுமை பமடத்ைல் ைற்றும் வைாழில் முமனயொர் மை ைாகத்

வைாடர்ந்து நிமலநாட்டுெைன் மூலம், நைது குடி ிருப்பாளர்கள், ைாணெர்கள் ைற்றும்
ெணிகத்ைிற்குப் ப னளிக்கும் ெளர்ச்சிக்கு நாம் உந்துைல் வகாடுத்து ெருகியறாம். புதுமை
பமடத்ைல் ைாெட்டம் எனும் வீடிய ாொனது, எங்களின் புதுமை பமடக்கும் சுற்றுச்சூழல்
அமைப்பின் ைாக்கங்கமள எடுத்துமரக்கும் ஒரு சிறந்ை யெமலம ச் வசய்கிறது; யைலும் நைது
டவுண்டவுன் மை த்ைில் வைாடர்ந்து முைலீட்மடக் வகாண்டு ெருெைில் அது எங்களுக்கு
ஆைரெளிக்கும். கனடாெின் வபாருளாைார யைம்பாட்டாளர் சங்கத்ைால் அங்கீகாரம்
அமடந்ைிருப்பது வபருமை ாக உள்ளது”
-

ைார்ட்டின் வைவடய்யராஸ், பிராந்ைி கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; ைமலெர்,
வபாருளாைார யைம்பாடு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“நாம் நைது டவுண்டவுனின் ைிறனுக்கு புத்து ிரூட்டி வெளிக்வகாண்டு ெருகியறாம், யைலும் நைது

பதுமை பமடத்ைல் ைாெட்டத்ைில் முக்கி மு ற்சிகமள யைற்வகாள்ெைன் மூலம் முழுமை ான
சமூகங்கமள உருொக்குகியறாம். ப்ராம்ப்ட்டன் என்றாயல ெணிகம்ைான்; எங்கள் புதுமை
பமடக்கும் ைாெட்டம் எனும் வீடிய ாொனது, அமைக் காண்பிக்கும் ஒரு சிறந்ை யெமலம ச்
வசய்கிறது. எங்களின் ைைிப்புைிக்க புதுமை பமடக்கும் ைாெட்ட பங்காளிகளுடன் யசர்ந்து,
உலகத்ைரம் ொய்ந்ை கல்ெி ைற்றும் புதுமை பமடத்ைல் மை த்மை எங்கள் நகாின்
மை ப்பகுைி ில் உருொக்கி ெருகியறாம்.
- பால் ெின்வசண்ட், பிராந்ைி கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; துமணத்ைமலெர்,

வபாருளாைார யைம்பாடு ைற்றும் கலாச்சாரம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
"எங்கள் வபாருளாைார யைம்பாட்டுக் குழுொனது, நைது முழு சமூகத்ைிற்கும் ப னளிக்கும்

ெமக ில், நைது நகரத்மை கல்ெி ைற்றும் புதுமை பமடத்ைலுக்கான ஒரு மை ைாக
யைம்படுத்துெைில் வைாடர்ந்து ெழி நடத்துகிறது. கனடாெின் புதுமை பமடத்ைலுக்கான
ைாழ்ொரத்ைில், ைைிப்புைிக்க கூட்டாண்மைகள் ைற்றும் ைிறமை ான ைற்றும் பலைரப்பட்ட
ைிறமைகள் வகாண்ட குழாைில் நாங்கள் வபற்றிருக்கின்ற முைன்மை ான இடம் ஆகி ெற்றின்
மூலம், எங்கள் நகரத்ைின் ைிறமன நாங்கள் வெளிப்படுத்துகியறாம், இது எங்கள் புதுமை
பமடத்ைல் ைாெட்டம் எனும் வீடிய ாெில் வைளிொகக் காட்டப்பட்டுள்ளது.”
- க்ளார் பார்வனட், இ க்குனர், வபாருளாைார ெளர்ச்சி, ப்ராம்ட்டன் நகரம்

-30கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ைன் ெசத்ைில் 700,000 ைக்கமளயும் 75,000
ெணிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாி த்ைிலும் வபாதுைக்கமள ைனத்ைில் மெத்யை
வசய்கின்யறாம். பலைரப்பட்ட சமுைா த்ைினர் எங்களுக்கு ெலு யசர்க்கின்றனர், முைலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கியறாம்,
வைாழில்நுட்பாீைி ில் ைற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீைி ிலான புதுமைப் பமடத்ைலில் முன்னணி ெகிப்பைற்கான ப ணத்ைில் நாங்கள்
வசன்றுவகாண்டிருக்கியறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்றிகரைான ஆயராக்கி ைிக்க ஒரு நகமரக்
கட்டமைப்பைற்கான ெளர்ச்சிப்பாமை ில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கியறாம். Twitter, Facebook, ைற்றும் Instagram ஆகி ெற்றில்
எங்களுடன் இமணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் வைாிந்துவகாள்ளுங்கள்.

ஊடக வைாடர்பு
ப்ராம்ப்டன் நகர பன்முக கலாச்சார ஊடகம்
multiculturalmedia@brampton.ca

