உடனடி வெளியீட்டுக்காக

புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தில் உலகளாெிய வதாடர்புகமள
ெலுப்படுத்த ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் NASSCOM உடன் கூட்டு சேர்கிறது
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (சை 5, 2022) –உலகளாெிய ெணிகங்களுக்கான ொய்ப்புகள் நிமறந்த,
ெளர்ந்து ெரும் புதுமை பமடத்தல் ைற்றும் வதாழில்நுட்பத் துமறயுடன், ைிகுந்த
கெனத்துடனான ைற்றும் குறிப்பிடத்தக்க ைாற்றத்மத சநாக்கி ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நகர
உள்ளது. இன்று, ப்ராம்ப்ட்டனில் லாஞ்ச்சபட் திட்டம் (Launchpad program) ஒன்மற
நிறுவுெதற்காக, இந்தியாெின் வைன்வபாருள் ைற்றும் சேமெ நிறுெனங்களுக்கான சதேிய
ேங்கத்துடன் (NASSCOM) நகரம் புாிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகவயழுத்திட்டது. இந்த
திட்டத்தின் ெிாிொக்கத்திற்காக சதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட ஒசர கனடிய நகரம் ப்ராம்ப்ட்டன்
ைட்டுசையாகும்.
இந்த கூட்டு சேர்ந்ததன் மூலம், இந்திய அரோங்கத்திற்கும் உள்ளூர் வதாழில்நுட்ப சுற்றுச்சூழல்
அமைப்புகளுக்கும் இமடயிலான வதாடர்புகமள அதிகாிப்பதன் மூலம் தகெல் வதாழில்நுட்ப
(IT) நிறுெனங்களின் உலகளாெிய ெிாிொக்கத்திற்கு லான்ச்சபட் (Launchpad) திட்டம் ஒரு
கிாியாஊக்கியாக வேயல்படும். திட்டத்தில் இருக்கும் பங்சகற்பாளர்கள் வெளிநாட்டு
ேந்மதகளில் செமல வேய்ெதற்கான சைம்பட்ட அணுகமலப் வபறுொர்கள்; இதற்கு, அரோங்க
ெிதிமுமறகள், ொி திட்டைிடல் ைற்றும் பல்செறு பிராந்தியங்களில் ஊக்கத்வதாமக
ஆகியெற்றின் ஆதரவு கிமடக்கும்.
ப்ராம்ப்ட்டன் பீமைவ் (Brampton BHive) – டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் ேர்ெசதே ெணிகங்கள்
எளிதாக நுமழெதற்கான ெழிமுமறயாகும் – இது இந்த திட்டத்தில் பங்சகற்கின்ற IT
நிறுெனங்களுக்கு உள்நாட்டு தளைாக வேயல்படும்.
வைன்வபாருள் ைற்றும் சேமெ நிறுெனங்களுக்கான சதேிய ேங்கம் (NASSCOM)
NASSCOM என்பது கவுரெைான ெர்த்தக அமைப்பு என்பதுடன்வதாழில்நுட்பத்துமறயின்
ெர்த்தக கழகமும் ஆகும்; இதில் இந்தியா ைற்றும் பன்னாட்டு நிறுெங்கள் உள்பட 3000
உறுப்பினர் நிறுெனங்கள் உள்ளன; இமெ அமனத்தும் இந்தியாெில் தங்கள் இருப்மபக்
வகாண்டுள்ளன.இதன் உறுப்பினராகும் தன்மையில், துெக்க நிமல அமைப்புக்கள் முதல்
பன்னாட்டு நிறுனெங்கள் ெமர, தயாாிப்புக்களில் இருந்து சேமெகள் ெமர, உலகளாெிய
சேமெ மையங்கள் முதல் வபாறியியல் நிறுெனங்கள் ெமர எல்லாசை ெியாபித்துள்ளன.

ப்ராம்ப்ட்டனின் புதுமை பமடத்தல் ைாெட்டம் பற்றி
டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் அமைந்துள்ள புதுமை பமடத்தல் ைாெட்டைானது, ஸ்டார்ட்-அப்
அமைப்புகமள உயர்த்துதல், முதலீட்டு ஈர்ப்பு ைற்றும் திறன் சைம்பாடு ஆகியெற்றில் தீெிர
கெனம் வேலுத்துகிறது; சைலும் வதாழில்முமனசொர் ைற்றும் புதிய ெணிகத்திற்கான உள்ளூர்
ஆதரமெ ெழங்குகிறது. புதுமை பமடக்கின்ற ைற்றும் வதாழில்நுட்ப நிறுெனங்கமள
முன்சனற்றுெதற்கு இது ஆதாரெளங்கமள ெழங்குகிறது.
2019 இல் வதாடங்கிய ஒப்பந்தங்களுடன், நகரம் அதன் புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தில்
சதாராயைாக $20.5 ைில்லியன் முதலீடு வேய்ய உறுதியளித்துள்ளது, சைலும் சுைார் $55.2
ைில்லியன் முதலீடுகள் புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டக் கூட்டாளர்களால் ஈர்க்கப்படுகின்றன.
புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தின் கூட்டாளர்களில் வதாழில் முமனசொர், ெணிகம்
உருவெடுக்கும் நிமல, இரண்டாம் நிமல பயிற்ேி ைற்றும் முடுக்கி ெிடக்கூடிய இடங்களான
ப்ராம்ப்ட்டன் வதாழில்முமனசொர் மையம், பீமைவ் ப்ராம்ப்ட்டன் (BHive Brampton),
சடாசரான்ட்சடா வைட்சராபாலிட்டன் பல்கமலக்கழகம் ெழி நடத்துகின்ற வென்ச்ேர் ச

ான்

(Venture Zone), ஆல்ட்டிடியூட் ஆக்ஸிலசரட்டர் (Altitude Accelerator), ஃபவுண்டர்
பலகமலக்கழகம் ைற்றும் கல்ெிக்கழகம் (The Founder University, and Institute), சராஜர்ஸ்
பல்கமலக்கழகம் மேபர் வேக்யூர் சகடலிஸ்ட் தமலமையகம் ைற்றும் ஆக்ஸிலசரட்டர் ஆகியமெ
அடங்கும். வொிடன் எட்ஜ், ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்தக ொாியம் ைற்றும் டவுன்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன்
BIA ஆகியமெயும் புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்மத உருொக்குெதில் முக்கிய பங்குதாரர்களாக
உள்ளன.
ப்ராம்ப்ட்டன் பீமைவ் (Brampton Bhive) பற்றி
புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தில் அமைந்துள்ள BHive, அடுத்த தமலமுமற புதுமை
பமடப்பாளர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கவும், அெர்களின் பயணத்மத ெிமரவுபடுத்தவும் ைற்றும்
வதாழில்முமனசொர், வபாருளாதாரம் ைற்றும் ஒட்டுவைாத்த ேமூகத்திற்கும் ஒரு சநர்ைமறயான
தாக்கத்மத உருொக்கும் சநாக்கத்துடன், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தால் இயக்கப்படும் ஒரு
முன்முயற்ேியாகும். வடாரான்ட்சடா ெணிக சைம்பாட்டு மையத்துடன் இமணந்து நிறுெப்பட்ட
இந்த Bhive ஆனது, வதாடக்கநிமல ெிோ வபறும் திட்டத்தின் மூலம் கனடாெில் புதிய,
உயரக்கூடிய ெணிகங்கமள நிறுெ ெிரும்பும் வெளிநாட்டு வதாழில்முமனசொமர ஈர்க்கும்
சநாக்கத்மதக் வகாண்டுள்ளது. வெற்றிகரைான ெிண்ணப்பதாரர்களுக்கு அெர்களின் நிரந்தர
ெேிப்பிட உாிமை ெழங்கப்படும் ைற்றும் அெர்களின் 6-ைாத துெக்க நிமல திட்டத்தின் சபாது,

அலுெலகத்திற்கான இடம், வநட்வொர்க்கிங் ொய்ப்புகள் ைற்றும் ெணிக ஆதரவு சேமெகள்
உள்ளிட்ட பல்செறு ஆதாரெளங்கள் ெழங்கப்படும்.
புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டம் பற்றி சைலும் அறிய, www.bramptoninnovationdistrict.com க்கு
ெருமக தரவும் அல்லது இந்த புதுமை பமடக்கும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் தாக்கங்கமள
எடுத்தியம்புகின்ற வீடிசயாமெக் காணவும். பீமைவ் (Bhive) பற்றி சைலும் அறிய ெருமக
தரவும்: thebhive.ca.
அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“கவுன்ேிலின் இந்த ஆயுட் முழுெதும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கவுன்ேிலானது, ப்ராம்ப்ட்டமன
புதுமை பமடக்கும் ெமகயில் ஒரு முன்னணி ைற்றும் முதலீடு வேய்ெதற்கான முக்கிய இடைாக
முன்சனற்றுெதற்கு முன்னுாிமை அளித்துள்ளது. NASSCOM சபான்ற ேர்ெசதே
கூட்டாளர்களுடனான உறவுகமள ெலுப்படுத்தியதன் மூலம், உள்ளூர் வபாருளாதார
நன்மைகமள ெழங்கும் அசத செமளயில், உலகளெில் ப்ராம்ப்ட்டனின் சுயெிெரத்மத நாங்கள்
வதாடர்ந்து சைம்படுத்தி ெருகிசறாம். எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் சேர்ந்து, இந்த முக்கியைான
செமலமயத் வதாடர நான் எதிர்சநாக்குகிசறன்!!”

- சபட்ாிக் ப்ரவுன், சையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
“உள்ளூர், சதேிய ைற்றும் ேர்ெசதே ெளர்ச்ேி பங்குதாரர்களுடன் வதாடர்ந்து ஒத்துமழப்பதன்
மூலம், உள்ளூர் வதாழில்முமனசொர் ைற்றும் ெணிகங்கள் வேழிக்க உதவும் ெளங்கள் ைற்றும்
சேமெகளுக்கான கூடுதல் அணுகமல ெழங்க ப்ராம்ப்ட்டனின் புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டம்
தனித்துெைாக தன்மன அமைத்துக் வகாண்டுள்ளது. டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் புதுமை
பமடக்கின்ற ெமகயிலான ைற்றும் வதாழில் முமனசொர் சுற்றுச்சூழல் அமைப்மப
உருொக்குெதற்கு இன்றுெமர நாங்கள் வேய்துள்ள பணிமய இந்தக் கூட்டாண்மை சைலும்
துாிதப்படுத்தும்.”

- ைார்ட்டின் வைவடய்சராஸ், பிராந்திய கவுன்ேிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; தமலெர், வபாருளாதார
ெளர்ச்ேித்துமற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
“நாங்கள் நகரத்மத ைீண்டும் திறப்பமத படிப்படியாக வேய்துெரும் செமளயில், நாஸ்காைில்
(NASSCOM ) இருந்து சநாில் ெரும் தூதுக்குழுமெ ெரசெற்பதில் நகரம் ைிகவும்
ைகிழ்ச்ேியமடகிறது ைற்றும் ெளர்ந்து ெரும் எங்கள் புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தில் முக்கிய
கூட்டாளர்களுக்கு பார்மெயாளர்கமள அறிமுகப்படுத்தும் ொய்ப்மபயும் வபற்றுள்ளது.

வதாடர்ச்ேியான முதலீடு ைற்றும் ஒத்துமழப்பின் மூலம், புதுமை பமடப்பில் உலகளாெிய
தமலமையாக ப்ராம்ப்ட்டமன நிமலநிறுத்த ேர்ெசதே கெனத்மத ஈர்த்து ெருகிசறாம்..”

- பால் ெின்வேண்ட், பிராந்திய கவுன்ேிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; துமணத் தமலெர், வபாருளாதார
ெளர்ச்ேித்துமற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
“NASSCOM சபான்ற கூட்டாளர்களுடன், புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டம் ைற்றும் அதன்
சுற்றுச்சூழமலத் வதாடர்ந்து சைம்படுத்தி, புதுமை ப்மடத்தல் ைற்றும் வதாழில்நுட்பத்தில்
வேழிக்கத் சதமெயான கருெிகள் ைற்றும் ெளங்கமள ெணிகங்களுக்கு ெழங்குகிறது.
உலகளாெிய கூட்டாண்மை ைற்றும் பகிரப்பட்ட அறிவு ைற்றும் ேிறந்த நமடமுமறகமள
ஊக்குெிப்பதன் மூலம், ப்ராம்ப்ட்டன் ெணிகங்கள் முதலீடு வேய்ய ஈடு இமணயற்ற இடைாக
ைாறி ெருகிறது.”

- க்சளர் பார்வனட், இயக்குனர், வபாருளாதார ெளர்ச்ேி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
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கனடா நாட்டில் மிக விரைவாக வளர்ந்து வரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000
வணிக அரமப்புக்கரளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் க ாதுமக்கரள மனத்தில் ரவத்தத
கசய்கின்தறாம். லதைப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம்,
கதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப் ரடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கான யணத்தில் நாங்கள்
கசன்றுககாண்டிருக்கிதறாம். ாதுகாப் ான, நிரலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகைமான ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக்
கட்டரமப் தற்கான வளர்ச்சிப் ாரதயில் நாங்கள் ங்கு வகிக்கிதறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இரணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள்

ஊடக வதாடர்பு
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்ோர ஊடகம்
multiculturalmedia@brampton.ca

