உடனடி வெளியீட்டுக்காக
ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் வகால்லிஷன் எனும் சங்கமத்திற்கான நாட்கள் எண்ணப்பட்டு ெருகின்றன!

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மம 13, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வபாருளாதார மமம்பாட்டு
அலுெலகமானது(EDO), மே 18, புதன்கிழமே ோமை 6 ேணி முதல் இரவு 10 ேணி வமர மராஸ்
ப்ராம்ப்ட்டன் அரங்கில் நமடபெறவிருக்கின்ற பகால்லிஷன் எனும் சங்கேத்திற்கு உெசரப்பு
வழங்குவதில் ெரவசம் பகாள்கிறது.
வடாரான்ட்மடாெில் பகால்லிஷன் எனும் சங்கேம் ஆனது, ஜூன் 20 முதல் 23 ெரர
வடாரான்ட்மடாெில் நடக்கவிருக்கும் மாநாட்டிற்கு முன்மனாடியாகன், ஒரு எதிர்பார்ப்ரப
உருொக்க மற்றும் வதாழில்நுட்ப சுற்றுச்சூழல் அரமப்புகரள ஒன்றிரணக்க, மநாில் நிகழ்ரெ
நடத்த கனடாெின் ஆறு நகரங்களில் ஒன்றாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மதர்ந்வதடுக்கப்பட்டது.
இந்த இலெச பகால்லிஷன் எனும் சங்கே நிகழ்வானது, ஐஸக் ஒமைாமவாைாஃப் ஜூனியர்
உடனான கணப்பு பநருப்புக்கு அருகாமேயிைான அரட்ரடயும், பவஸ் ஹால் (Wes Hall)
ெழங்கும் முக்கிய உரரயும், அரதத் வதாடர்ந்து ப்ராம்ப்ட்டன் -இன் ஸ்டார்ட்-அப் சமூகத்தின்
உறுப்பினர்களுடன் ெரமெற்பு மற்றும் வநட்வொர்க்கிங் ொய்ப்பு ஆகியமவயும் இடம்வபறும்.

ஐஸக் ஒமைாமவாைாஃப் ஜூனியர் (Isaac Olowolafe Jr) அவர்கள் மடாமரான்ட்மடாமவ
தளோகக் பகாண்ட ட்ாீம் மேக்கர் பவன்ச்சர்ஸ் Dream Maker Ventures (DMV) -இன்
நிறுவனரும் பொது ொகஸ்தரும் ஆவார்; இதுமவ துணிகர முயற்சி நிறுவனம் ஆகும். அெர் ஒரு
ெிருது வபற்ற ாியல் எஸ்மடட் வதாழிலதிபர், ஏஞ்சல் முதலீட்டாளர் மற்றும் பமராபகாாியும்
ஆொர். பவஸ் ஹால் (Wes Hall) – இவர் கறுப்பர்-இனத்தின் ேீதான புமரமயாடிப்மொன
இனவெறிக்கு எதிரானவர் ஆவார் மற்றும் பிளாக்நார்த் முன்முயற்சிக்கு எதிரான ெணிகத்
தரலெர்களின் கனடிய கவுன்சிலின் நிறுெனர் மற்றும் தரலெரும் ஆொர். ஹால் அவர்கள்
டிராகன்ஸ் வடன் (Dragon’s Den) இன் புதிய உறுப்பினராகவும் உள்ளார், அெர் தனது பல
ெருட நிபுணத்துெத்ரத இரணத்தல் மற்றும் ரகயகப்படுத்துதமை படன் நிறுவனம் மற்றும்

கனடாெின் எதிர்கால வதாழில்முரனமொருக்கு வகாண்டு ெந்தார்..
பகால்லிஷன் சங்கேம் ஆனது, வட அபோிக்காவில் ேிக விமரவாக வளர்ந்து வரும்
பதாழில்நுட்ெத்திற்கான ோநாடாகும்; இதில் “உைகின் ேிகச்சிறந்த மெச்சாளர்கள்,
பதாழில்நுட்ெத்தில் முன்னணி வகிக்கும் நிறுவனங்கள் ேற்றும் ேிகப்பொிய ஊடகங்கள்
ஒன்றாக பகாண்டு வரப்ெடுகின்றன. 2021 ஆம் ஆண்டில், வபாருளாதார மமம்பாட்டு
அலுெலகம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ரத ஆன்ரலனில் 38,000 பங்மகற்பாளர்களுக்கும், பிமரசில்
முதல் இந்தியா ெரர 141 நாடுகளில் 1,200 ஸ்டார்ட்-அப்களுக்கும் காட்சிப்படுத்த பேய்நிகர்
மாநாட்டில் பங்மகற்றது; இதன் மூைம் ப்ராம்ப்ட்டனின் டவுண்டவுமன உைகினருக்குக் காட்டி
ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சுறுசுறுப்மெ உைகின் அமனத்து ொர்மவயாளர்களுக்கும் பகாண்டு
பசன்றது. 2019 ஆம் ஆண்டில், நகரத்தின் பிரதிநிதிகள் மபார்ச்சுகலின் லிஸ்பனுக்குச் வசன்று
ெரல உச்சிமாநாட்டில் (Web Summit ) பங்மகற்க 70,000 பங்மகற்பாளர்கமளக் பகாண்டு
வந்து, "பிராம்ப்டன் இப்மபாது" என்பரத உலக அளெில் காண்ெித்து நகரத்தின் தனித்துெமான
முதலீட்டு ொய்ப்புகரள எடுத்துக்காட்டினர்.
ப்ராம்ப்ட்டனில் நடக்கவிருக்கும் பகால்லிஷன் எனும் சங்கேத்மதத் தவறவிடாதீர்கள்! மே 18
இல் மராஸ் ப்ராம்ப்ட்டனில் நமடபெறும் இைவச நிகழ்ச்சிக்கு இங்கு ெதிவு பசய்யவும்.
ப்ராம்ப்ட்டனில் நடக்கவிருக்கும் பகால்லிஷன் 2022 ெற்றி மேலும் அறிய வருமக
தரவும்: investbrampton.ca/collision-2022.
ப்ராம்ப்ட்டன் புதுமே ெமடக்கும் நடோடும் வாகனம்
EDO பதருக்களுக்மக வருகிறது! பகால்லிஷன் கவுண்ட் டவுன் சேயத்தில் முழுக்க முழுக்க
அைங்காிக்கப்ெட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் மெருந்து மொக்குவரத்தின் புதிய மெருந்து ஒன்மற
பதருக்களில் ஓடவிடுவதில் இந்த அணி ெரவசம் பகாள்கிறது; இது புதுமே ெமடக்கும்
மாெட்டம் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் ஸ்டார்ட்-அப்கள், நிறுெனர்கள் மற்றும்
வதாழில்முரனமொருக்கு கிரடக்கும் ெளங்களின் ெரம்ரப மமம்படுத்த உதவுெமதாடு
மட்டுமல்லாமல், உள்ளூாிமைபய எட்ட இருக்கும் முன்முயற்சிகரள ஆதாிக்கவும் உதவும்.
அறிஞர் கூற்றுக்கள்

“பகால்லிஷன் கவுண்டவுன் நடந்துபகாண்டுள்ளது! கடந்த ஆண்டு பகால்லிஷனில் ஒரு
வெற்றிகரமான காட்சிப்ெடுத்தலுக்குப் பிறகு, ப்ராம்ப்ட்டன் எதனால் ஆனது என்பரத
உலகுக்குக் காட்ட, இந்த ஆண்டு ேீண்டும் தயாராகி வருகிமறாம். கனடாெில் முன்னணி
வதாழில்நுட்ப ரமயமாக மாறுெதற்கான ெிரரொன பாரதயில் நாங்கள் இருக்கிமறாம், மமலும்
பகால்லிஷன் நடத்துவதற்காக மற்வறாரு அற்புதமான ஆண்டிலும், மதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட ஆறு
நகரங்களில் ப்ராம்ப்ட்டனும் ஒன்றாக இருப்ெது ெற்றி நாங்கள் வபருரமப்படுகிமறாம்.
-

மெட்ாிக் ப்ரவுன், மேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் ொய்ப்புகளின் நகரமாக உள்ளது -- எங்கள் புதுமே ெமடக்கும் மாெட்டம் மற்றும்
BHive மபான்ற ெளங்களுடன் -- எங்கள் வதாழில்முரனமொர் மற்றும் ஸ்டார்ட்-அப்கள் வசழிக்க
முடியும். எதிர்காலம் என்னொக இருக்கும் என்பரதப் பற்றி உத்மெகம் வபறவும், ஜூன்
மாதத்தில் பகால்லிஷன் மாநாட்டிற்குத் தயாராவதற்கும் கவுண்ட்டவுன் டு வகாலிஷனில்
பதிவுவசய்யுமாறு அரனெரரயும் ஊக்குெிக்கிமறன்.”
-

ோர்ட்டின் பேபடய்மராஸ், ெிராந்திய கவுன்சிைர், வார்டுகள் 3 & 4, தமைவர்,
பொருளாதார வளர்ச்சி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“இந்த ஆண்டின் முக்கிய நிகழ்ரெ எதிர்பார்த்து கனடா முழுெதும் கவுண்ட்-டவுன் டு
பகால்லிஷன் அதன் ொமதயில் வந்து வகாண்டிருக்கிறது, மமலும் அரெ இங்மகமய
ப்ராம்ப்ட்டனில் நிறுத்தப்படுகின்றன, ஏவனனில் புதுரமெமடப்பு, மயாசரனகள் மற்றும்
ொய்ப்புக்கான இடம் இதுமவயாகும். இன்மற உங்களின் இலெச டிக்வகட்டுகரளப் வபற்று,
வெஸ் ஹால், ஐசக் ஓமலாமொலாஃப் ஜூனியர் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டனின் வசாந்த ஸ்டார்ட்-அப்
சூப்பர்ஸ்டார்களால் ஈர்க்கப்படுங்கள்.”
-

ொல் வின்பசண்ட், ெிராந்திய கவுன்சிைர், வார்டுகள் 1 & 5, துமணத்தமைவர்,
பொருளாதார வளர்ச்சி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“வெஸ் ஹால், ஐசக் ஓமலாமொலாஃப் ஜூனியர் ஆகிமயாமர அமழந்து வந்து கவுண்ட்டவுன்
டு வகாலிஷன் நிகழ்ரெ நடத்துெதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வபருமிதம் வகாள்கிறது.
வதாழில்முரனமொர் துரறயில் ப்ராம்ப்ட்டன் முக்கிய பங்கு ெகிக்கிறது என்பரத உலகுக்குக்
காட்ட எங்கள் வபாருளாதார மமம்பாட்டு அலுெலகம் தயாராக உள்ளது, மமலும் பகால்லிஷன்

2021 இன் வெற்றிக்குப் பிறகு, இந்த ஆண்டு நிகழ்வு என்ன என்பரதப் பார்க்க இனியும் நான்
காத்திருக்க முடியாது.”
-

ொல் மோர்ாிஸன், இமடக்காை தமைமே நிர்வாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
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கனடா நாட்டில் ேிக விமரவாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 ேக்கமளயும் 75,000
வணிக அமேப்புக்கமளயும் பகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் பசய்யும் ஒவ்பவாரு காாியத்திலும் பொதுேக்கமள ேனத்தில் மவத்மத
பசய்கின்மறாம். ெைதரப்ெட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம்,
பதாழில்நுட்ொீதியில் ேற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுமேப் ெமடத்தலில் முன்னணி வகிப்ெதற்கான ெயணத்தில் நாங்கள்
பசன்றுபகாண்டிருக்கிமறாம். ொதுகாப்ொன, நிமைத்து நிற்கவல்ை ேற்றும் பவற்றிகரோன ஆமராக்கியேிக்க ஒரு நகமரக்
கட்டமேப்ெதற்கான வளர்ச்சிப்ொமதயில் நாங்கள் ெங்கு வகிக்கிமறாம். Twitter, Facebook, ேற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இமணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் பதாிந்துபகாள்ளுங்கள்
ஊடக வதாடர்பு
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்சார ஊடகம்
multiculturalmedia@brampton.ca

