உடனடி வெளியீட்டுக்காக
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தை முைலீடு வெய்ெைற்கான முைன்தை இடைாக நிதைநாட்டுெதை ப்ராம்ப்ட்டன்
வ ாருளாைார ெளர்ச்ெி அலுெைகம் வைாடர்ந்து வெய்து ெருகிறது

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (April 22, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் வ ாருளாைார மைம் ாட்டு அலுெைகம், புதுதை
தடத்ைல் ைற்றும் முைலீடு வெய்ெைற்கான முைன்தையான இடைாக ப்ராம்ப்ட்டதன
நிதைநிறுத்துெைற்கும், உள்ளூர் ைிறதைகதள மைம் டுத்துெைற்கும், வைாழில்முதனமொதர
ஆைாிப் ைற்கும், மகாெிட்-19 வைாற்றுமநாயின் ைாக்கங்களில் இருந்து நகரத்தை ைீட்வடடுத்து
முன்மனாக்கி நகர்த்துெைற்கும் வைாடர்ந்து ெழிெகுக்கின்றது.
கவுன்ெில் காை முன்னுாிதையான இந்ை ெிஷயங்களின் ைீது, கட்டதைக்கப் டும் அடிப் தடயில், இந்ை
ைாற்றத்ைிற்கான முன்முயற்ெிகள் ைற்றும் அடிப் தட உறவுகதள ஊழியர்கள் வைாடர்ந்து உருொக்கி
ராைாிக்கிறார்கள்; முழுதையான ெமூகங்கதள உருொக்கவும், வ ாருளாைார உட்வ ாைிெிதன
வெளிக்வகாண்டுெரவும் ைற்றும் புதுதை தடத்ைலுக்கான ைாழ்ொரத்ைில் ப்ராம்ப்ட்டனின்
ைனித்துெைான நிதைதய ெலுப் டுத்ைவும் உைவுகிறார்கள்.
ெிறப் ம்ெங்களில் அடங்கு தெ:
உள்ளூதர ஆைாிக்கவும்

•

2020 மை ைாைம் 2020, நகரம் ைனது ”உள்ளூதர ஆைாியுங்கள்” எனும் ிரச்ொரத்தை
முடுக்கிெிட்டது ; இது குடியிருப்புொெிகள் உள்ளூர் கதடகளிமைமய வ ாருட்கதள ொங்குைல்,
உண்ணுைல், ாிெளித்ைல் ஆகியெற்தறச் வெய்து உள்ளூர் ைக்கதள ஆைாிக்க
மெண்டிக்வகாண்டது.

•

உள்ளூதர ஆைாியுங்கள் எனும் ிரச்ொரைானது நகாின் வ ாருளாைார ைீட்ெிக்கான யுக்ைியின்
முக்கிய முன் முயற்ெியாகும்; இது மகாெிட்-19 வ ருந்வைாற்றினால் ாைிக்கப் ட்ட
ெணிகங்களுக்கு ஆைரெளித்து நகரத்ைின் வ ாருளாைாரத்தை ைீண்டும் துெக்குெைற்கான
ைிட்டைாகும்.

புதுதை தடத்ைல் ைாெட்டம்:
•

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் புதுதை தடத்ைல் ைற்றும் வைாழில் முதனமொருக்கான சுற்றுச்சூழல்
அதைப்த உருொக்குெைன் மூைம் ைனது நகரத்ைின் வ ாருளாைாரத் ைிறதனத் வைாடர்ந்து
புத்துயிர் வ றச் வெய்து ெருகிறது: அதுமெ ப்ராம்ப்ட்டன் புதுதை தடத்ைல் ைாெட்டம்
எனப் டுகிறது

•

2019 இல் ஏற் டுத்ைப் ட்ட ஒப் ந்ைங்களின் டி, நகரைானது சுைார் $20.5 ைில்லியன் அளெிைான
வைாதகதய ைனது புதுதை தடக்கும் ைாெட்டத்ைிற்காக முைலீடு வெய்ய உறுைி வகாடுத்ைது,
ைற்றும் புதுதை தடத்ைல் ைாெட்டத்ைில் இதணயும் கூட்டாளிகளிடம் இருந்து கூடுைல்
முைலீடாக சுைார் $55.2 ைில்லியன் வைாதகதயப் வ ற்றது.

•

2019 முைல் 2021 ெதர, ஆறு புைிய கூட்டாளர்கள் புதுதை தடத்ைல் ைாெட்டத்ைில் ைங்கள்
இருப்த நிதைநாட்டியுள்ளனர். இந்ை புதுதை தடத்ைல் ைாெட்டத்ைின் ங்குைாரர்களாக
இருப் ெர்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் வைாழில்முதனமொர் தையம், பீதைவ் ப்ராம்ப்ட்டன் (BHive
Brampton), தரயர்ஸன்-வைட் வென்ச்ெர் மஸான் (Ryerson- led Venture Zone), ஆல்ட்டிடியூட்
ஆக்ஸிைமரட்டர் (Altitude Accelerator), ஃ வுண்டர் இன்ஸ்ட்டிட்யூட் (Founder Institute),
அல்மகாைா ல்கதைக்கழகம் (Algoma University) ைற்றும் மராஜர்ஸ் தெ ர்வெக்யூர் மகட்டலிஸ்ட்
வைட்-க்ொர்ட்டர்ஸ் அண்ட் ஆக்ஸிைமரட்டர் (Rogers Cybersecure Catalyst Headquarters and
Accelerator) ஆகிமயாராெர். வஷாிடான் எட்ஜ் (Sheridan Edge), ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்ைக ொாியம்
ைற்றும் டவுண்டவுன் ிராம்ப்டன் BIA ஆகியதெயும் புதுதை தடத்ைல் ைாெட்டத்தை
உருொக்குெைில் முக்கிய ங்குைாரர்களாக உள்ளன.

•

ைார்ச் ைாைத்ைில், ைனது புதுதை தடத்ைல் ைாெட்டம் ற்றிய வீடிமயாவுக்காக வ ாருளாைார
ெளர்ச்ெி ஏற் டுத்து ெர்களுக்கான ெங்கத்ைின் (EDAC) ைார்க்வகட்டிங் கனடா அொர்டு
(Marketing Canada Award) எனும் ெிருைிதன ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வ ற்றது.

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன்
•

12-ைாை காை வைருக்களுக்கு ெரமெற்கிமறாம் எனும் முன்மனாடி நிகழ்ச்ெித்ைிட்டம் (12-month
Welcoming Streets Pilot Program) அறிமுகப் டுத்ைியைன் மூைம் நகரம் ைன்தன மைம் டுத்ைிக்
வகாள்ெைற்கான நடெடிக்தககதளத் வைாடர்ந்து எடுத்து ெருகிறது. இந்ைத் ைிட்டைானது,
டவுன்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள ைனிந ர்களுக்கு அெரெர் ெெிக்கும் வைருக்களுக்மக வென்று
மெதெகதள ெழங்குெதையும், உள்ளூர் குடியிருப் ாளர்கள் ைற்றும் ெணிகங்களின் மைதெகதள
நிெர்த்ைி வெய்ெதையும் ாதுகாப்த மைம் டுத்ை உைவுெதையும் மநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது.

•

2022 இல், டவுண்டவுன் ெணிகங்கள் ைற்றும் குடியிருப் ாளர்களுக்கு உைெவும், நகரம் புத்துயிர்
வ றுெைற்கான ைிட்டங்கதளயும் முன்முயற்ெிகதளயும் வைாடர்ந்து ெழங்குெைற்காகவும், நகர
நிர்ொகம் ைனது டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ைிட்டப் ணிகளுக்கான தையத்தைத் ைிறந்ைது.

ப்ராம்ப்ட்டன் வைாழில்முதனமொர் தையம்:
•

2019 ஆம் ஆண்டில் ஜார்ஜ் ஸ்ட்ாீட்டில் ப்ராம்ப்ட்டன் வைாழில்முதனமொர் தையத்ைின் இதண
மெதெ தையத்தைத் ைிறந்ைைில் இருந்து, ஊழியர்கள் உள்ளூர் வைாழில்முதனமொதர

ஆைாிப் ைற்காக தங்களை அர்ப் ணித்துக் ககொண்டுள்ளனர்; இைன் ெிதளொக கிட்டத்ைட்ட
2000 புைிய மெதைகள் உருொக்கப் ட்டன.
•

இந்த அணியொனது 44,000 க்கும் மைற் ட்ட ெிொரதணகளுக்கு ைிைளித்துள்ளது, ெிறு
ெணிகங்களுக்கொன 5,299 ஆமைாெதனகதள நடத்ைியது, 44,193 ங்மகற் ாளர்களுக்கு 2,851
கருத்ைரங்குகள் ைற்றும் நிகழ்வுகதள ெழங்கியது, 102 இதளஞர்களுக்கு மகாதடக்காை நிறுென
ைானிய நிைியுைெியொக வைாத்ைம் $306,000 ெழங்கியது, மைலும் 175 வணிகங்களுக்கு கமொத்தமொக
$731,000 கதொளகளய ஸ்டார்டர் நிறுென ைானியைாக ெழங்கியுள்ளது.

•

2021 ஆம் ஆண்டில், ப்ராம்ப்ட்டன் வைாழில்முதனமொர் தையம், அெெரநிதை மைைாண்தை
அலுெைகத்துடன் இதணந்து, ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள ெிறிய ைற்றும் நடுத்ைர ெணிகங்களுக்கு
இைெெ COVID-19 மர ிட் ஸ்கிாீனிங் கிட்கதள ெழங்கியது.

அயல்நொட்டு நநரடி முதலீடு:
•

அயல்நாட்டு மநரடி முைலீட்டிற்கான (FDI) கவுன்ெிலொல்-அங்கீகாிக்கப் ட்ட மூமைா ாயத்ைின் ஒரு
குைியாக, 2019 இல் இன்கவஸ்ட் ப்ரொம்ப்ட்டன் (InvestBrampton) ைற்றும் ப்ரொம்ப்ட்டன்
என்றொல் இப்ந ொது வணிகநம (Brampton Means Business Now) எனும் அதைப்புக்கான FDI
ஈர்ப்பு முயற்ெிகளுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் வ ாருளாைார மைம் ாட்டு அலுெைகம் ிராண்டிங் ைற்றும்
ைார்க்வகட்டிங் மெதெகதளத் வைாடங்கியது.

•

மையர் ப்ரவுன் ைற்றும் கவுன்ெில் உறுப் ினர்கள் 10 க்கும் மைற் ட்ட ெர்ெமைெ ணிகளை வழி
நடத்தினர்; இைன் ெிதளொக ஐந்து புைிய ெணிகங்கள் ப்ராம்ப்ட்டனில் வந்தளடந்தன ைற்றும்
ஐந்து ெணிகத் ைக்கதெப்பு ைற்றும் ெிாிொக்கத் ைிட்டங்கள் இனம் காணப் ட்டன.

•

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரைானது BHive Brampton ஐ அறிமுகப் டுத்ைியது, இது ப்ரொம்ப்ட்டனில்
ெர்ெமைெ வைாழில்முதனமொர் தங்குதளடயிலொமல் தங்கள் வணிகத்ளத ப்ரொம்ப்ட்டன் புதுளம
ளடத்தல் மொவட்டத்தில் துவக்குவதற்கொன வழியொக அளமந்தது. இது
வைாடங்கப் ட்டைிலிருந்து, BHive இல் 38 புைிய ெணிகங்கள் ஏற்றுக்வகாள்ளப் ட்டுள்ளன.

வணிகத்ளத தக்க ளவத்தல் மற்றும் விொிவொக்குதல்:
•

ப்ரொம்ப்ட்டன் க ொருைொதொர வைர்ச்சிக்கொன அலுவலகமொனது, 2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து சுமொர்
2500 நவளல வொய்ப்புக்களை உருவொக்கி தக்க ளவக்க உதவியுள்ைது

•

இப் டி உருொக்கி ைக்கதெக்கப் ட்ட 2,500 மெதைகைில், COVID-19 வைாற்றுமநாய்ப் ரவல்
கொலம் முழுெதுமொக வைர்ச்சி க ற்ற அமைொனின் இருப்த நகர நவளல வொய்ப்பு
எண்ணிக்ளகயுடன் மெர்க்கெில்தை. அமைொன் இப்ம ாது ப்ராம்ப்ட்டனில் ஆறு இடங்கைில்
தடம் தித்துள்ைது; இதனொல், கிட்டத்ைட்ட 8,000 ம ர் மெதைவொய்ப்பு க றுகிறார்கள்.

•

மொர்ச் மொதத்தில், கசண்டர் ஆஃப் எக்ஸ்ல்கலன்ஸ் ஃ ொர் ஸ்ந ஸ் நரொக ொட்டிக்ஸ் தனது
குறிக்மகாளுடன் கட்டளமக்கப் ட்ட உலகைொவிய தளலளமயகமொக ப்ராம்ப்ட்டதன MDA மைர்வு
வெய்தது என நகரம் அறிவித்தது. இந்த புதிய, முற்றிலும் புதுளம வசதிகள் ககொண்ட கட்டிடம்
Canadarm3 மற்றும் 700 க்கு அதிகமொன உயர் திறன் ககொண்ட நவளலயொட்களுக்கு
தங்குமிடமொக அளமந்தது.

நகரத்தில் க ொருைொதொர வைர்ச்சியின் விளைவுகள் ற்றிய நமலும் தகவல்களை இங்கு ஒரு கசயல்முளற
விைக்கப் டம் மூலம் கொணலொம். ப்ரொம்ப்ட்டன் க ொருைொதொர வைர்ச்சி அலுவலகம் ற்றி இங்கு நமலும்
அறியலொம்
அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ரெெைான உருைாற்றத்ைின் ைத்ைியில் உள்ளது, மைலும் இந்ை கவுன்ெிலின் காைம்
முழுெதும், நாங்கள் நைது நகரத்தை ஒரு வ ாிய புதுதை தடத்ைல் ைற்றும் கல்ெி தையைாக உருொக்கி,
எைிர்காைத்ைில் ைிறதையான மெதைகதள உருொக்கியுள்மளாம்; புகழ்வ ற்ற உைகளாெிய
நிறுெனங்கதள நைது நகரத்ைிமைமய ைக்க தெத்துக் வகாண்டுள்மளாம் ைற்றும் ெிாிொக்கம் வெய்யவும்
உைெிமனாம். ப்ராம்ப்ட்டன் என்றாமை ெணிகம் என்றுைான் வ ாருள்; எங்கள் ெணிகங்களும்
வைாழில்முதனமொரும் வெற்றிவ றும்ம ாது, நைது ஒட்டுவைாத்ை ெமூகமும் யனதடகிறது.”
-

ம ட்ாிக் ப்ரவுன், மையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“நாம் இப்ம ாது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மைைாக மகாெிட்-19 வைாற்றுமநாய்க்கு ஆளாகிெிட்மடாம்,
மைலும் நைது ெணிகச் ெமூகம் வ ாிதும் ாைிக்கப் ட்டுள்ளது - ஆனால் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரெத யும்
எங்கள் அர்ப் ணிப்பு வகாண்ட வ ாருளாைார மைம் ாட்டுக் குழுவும் நைது உள்ளூர் ெணிகங்கள் ைற்றும்
வைாழில்முதனமொர் எடுத்து தெக்கும் ஒவ்வொரு அடியிலும் உைவுகின்றன. ப்ராம்ப்ட்டதன முைலீடு
வெய்ெைற்கான ிரைான இடைாக நாங்கள் வைாடர்ந்து நிதைநாட்டி ெருகிமறாம், மைலும் எங்களது
வ ாருளாைார ைீட்பு உத்ைிதய தையைாகக் வகாண்டு, வைாற்றுமநாயின் ைாக்கங்களில் இருந்து ைீட்டு,
நைது நகரத்தை முன்மனாக்கி நகர்த்ைி ெருகிமறாம்.”
-

ைார்ட்டின் வைவடய்மராஸ், ிராந்ைிய கவுன்ெிைர், ொர்டுகள் 3 & 4; ைதைெர், வ ாருளாைார
ெளர்ச்ெித்துதற, ப்ரொம்ப்ட்டன் நகரம்

”இந்ைக் கவுன்ெில் கொல முன்னுாிதை ககொண்ட விஷயங்களின் அடிப் தடயில், ப்ராம்ப்ட்டனில்
நதடவ ற்று ெரும் உருைாற்ற முயற்ெிகள், முழுதையான ெமூகங்கதள உருொக்கவும், நைது நகரத்ைின்
வ ாருளாைாரத் ைிறதன கவைிக்ககொண்டுவரவும், புதுளம ளடத்தல் ைாழ்ொரத்ைில் ப்ராம்ப்ட்டனின்
ைனித்துெைான நிதைதய ெலுப் டுத்ைவும் உைவுகின்றன. நமது ைாணெர்கள், வைாழில்முதனமொர்,
ெணிகங்கள் ைற்றும் முழு ெமூகத்ைிற்கும் யனளிக்கும் ெதகயில் நமது நகரத்ைின் வ ாருளாைார ைிறதனத்

வைாடர்ந்து கவைிக்ககொண்டு வருவதற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சள ைற்றும் அதன் ஊழியர்கள்
உறுைிபூண்டுள்ளனர்.”
-

ொல் வின்கசண்ட், ிரொந்திய கவுன்சிலர், வொர்டுகள் 1& 5, துளணத்தளலவர், க ொருைொதொர
வைர்ச்சித்துளற, ப்ரொம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ஊழியர்கள் கவுன்ெில் காை முன்னுாிதை ககொண்ட விஷயங்களை ெழங்குெைற்கு
தங்களை அர்ப் ணித்துக்ககொண்டுள்ளனர்: ப்ராம்ப்ட்டன் ொய்ப்புகளுக்கொன ஒரு நகரம், மைலும் எங்கள்
ெமூகத்ைின் வ ாருளாைார ைிறதன கவைிக்ககொண்டு வருவது இைில் முக்கிய ங்கு ெகிக்கிறது. முைலீடு
வெய்ெைற்கும், கல்ெி ைற்றும் புதுளம ளடத்தல் தையைாக ைாற்றுெைற்கும் ப்ராம்ப்ட்டதன ஒரு முக்கிய
இடைாக நிளலநொட்டுெைில் எங்கள் குழு அ ொரமொன மெதைதயச் வெய்துள்ளது; மைலும் எங்கள்
வ ாருளாைார ைீட்பு ெியூகம் வழியொக நசளவகளை ெழங்குெைன் மூைம் எங்கள் நகரத்தை வைாடர்ந்து
முன்மனற்றுமொம்.”
-

ொல் நமொர்ொிஸன், இளடக்கொல தளலளம நிர்வொக அதிகொொி, ப்ரொம்ப்ட்டன் நகரம்
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கனடொ நொட்டில் மிக விளரவொக வைர்ந்து வரும் நகரங்கைில் ஒன்றொன ப்ரொம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்களையும் 75,000
வணிக அளமப்புக்களையும் ககொண்டிருக்கிறது. நொங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவொரு கொொியத்திலும் க ொதுமக்களை மனத்தில் ளவத்நத
கசய்கின்நறொம். லதரப் ட்ட சமுதொயத்தினர் எங்களுக்கு வலு நசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நொங்கள் ஈர்க்கிநறொம்,
கதொழில்நுட் ொீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ொீதியிலொன புதுளமப் ளடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கொன யணத்தில் நொங்கள்
கசன்றுககொண்டிருக்கிநறொம். ொதுகொப் ொன, நிளலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகரமொன ஆநரொக்கியமிக்க ஒரு நகளரக்
கட்டளமப் தற்கொன வைர்ச்சிப் ொளதயில் நொங்கள் ங்கு வகிக்கிநறொம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இளணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் கதொிந்துககொள்ளுங்கள்.

ஊடக வைாடர்பு
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ன்முக கைாச்ொர ஊடகம்
multiculturalmedia@brampton.ca

