
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

બીહાઇવ બ્રમૅ્પટન (BHive Brampton) નો પ્રાિભં થયો જે 

આગલી પઢેીના ઇનોવટેર્સન  ંર્શક્તતકિણ કિશ ે  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (21 મે 2021) – ગઈકાલે ર્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન દ્વાિા બીહાઇવ બ્રમૅ્પટન (BHive Brampton)ન  ંવર્ સઅલ લોકાપસણ 

થય ,ં જે બ્રૅમ્પટનના ઇનોવેશન રિક્રિતટમાં આંતિિાષ્ટ્રીય ર્ાહક્ર્કો માટે ર્ોફ્ટ લૅનન્િગં પૅિન ં કાયસ કિશ.ે 

બીહાઇવ (BHive) ર્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની એવી પહેલ છે જેન ં લક્ષ્ય નવપ્રવતસકો એટલેકે ઇનોવટેિોની આગલી પેઢીન ં ર્શક્તતકિણ કિવાન ં 

છે, જે તમેની યાત્રાને ગક્ત આપશ ેઅને ર્ાહક્ર્ક માટ ેતમેજ એકદંિ ેઅથસતતં્ર અન ેર્માજ માટ ેર્કાિાત્મક પ્રભાવ ઊભો કિશ.ે તે ટોિોન્ટો 

ક્બઝનેર્ િેવેલપમેન્ટ ર્ેંટિ (Toronto Business Development Centre)ના ર્હયોગથી પ્રરથાક્પત થય ં છે, બીહાઇવ 

(Bhive) ક્વદેશી ઉદ્યમીઓન ેઆકર્સવા માટે અક્ભપ્રેત છે જેમની કૅનેિામા ંનવા, અને પરિમાણ વધાિવાની ર્ંભાવના ધિાવતા 

વ્યવર્ાયો રટાટસ-અપ ક્વઝા માિફતે રથાપવાની ઇચ્છા િાખતા હોય. ર્ફળ અિજદાિોન ેપિમેનન્ટ િેક્ર્િન્ર્ી આપવામાં આવશ ેઅને 

તેમના 6-માર્ના ઇન્તય બેશન પ્રોગ્રામ દિક્મયાન ર્રં્ાધનોની આખી શે્રણી પ્રદાન કિાશે જેમક ેઓરફર્ની જગ્યા, નેટવકસ કિવાની તકો તમેજ 

વ્યાપાિ ર્મથસન ર્વેાઓ. ર્ાહક્ર્કો અહીં અિજી કિી શકશ.ે 

ક્ર્ટીના ઇનોવેશન રિક્રિતટનો ક્નિંતિ ક્વકાર્ તેમના આર્થસક પ નર્જીવન વ્ય હનો મહત્ત્વપૂણસ ક્હરર્ો છે અને તે શહેિને COVID-

19ની મહામાિીના પ્રભાવોમાંથી આગળ ધપવામા ંર્હાય કિશ.ે બીહાઇવ (BHive) બ્રમૅ્પટન ઇનોવેશન રિક્રિતટમા ંક્રથત ર્ંખ્યાબંધ 

ર્ાહક્ર્કો માટનેા, વ્યાપારિક ઇન્તય બેશન અન ેએતર્ેલિેટિ રથાનો ર્ાથે જોિાય છે, જેમા ંર્ામેલ છે બ્રૅમ્પટન આતં્રપ્ર ન્યોિ ર્ેંટિ, િાયેિર્ન 

દ્વાિા દોિાયેલ ઇનોવેશન ઝોન, રિર્ર્સ ઇનોવેશન કમક્શયલાઇઝેશન (RIC) ર્ેંટિ, ફાઉન્િિ ઇક્ન્રટટ્ય ટ, ર્ાયબિ ક્ર્તયોરિટી એતર્ેલિટેિ, 

િોજર્સ ર્ાયબિતયોિ કૅટેક્લરટ (Rogers Cyberecure Catalyst)ના નેતૃત્વ હેઠળની કટૅેક્લરટ ર્ાયબિ િેન્જ (Catalyst 

Cyber Range) અને િાયેિર્નન ં DMZ. ઇનોવેશન રિક્રિતટ ઊભ ં કિવા માટે બ્રમૅ્પટન બોિસ ઓફ િેિ અન ેિાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન BIA પણ 

મહત્ત્વપણૂસ ભાગીદાિો છે. 

બીહાઇવ (Bhive) ક્વશ ેઅહીં વધ  જાણકાિી મેળવો. ક્ર્ટીના ઇનોવેશન રિક્રિતટ ક્વશ ેઅહીં વધ  જાણકાિી મેળવો. 

ર્ વાતયો 

"બ્રૅમ્પટન તકોન  ંશહેિ છે અને અમે જ્યાિે બીહાઇવ (Bhive)ન ં લોકાપસણ કિી િહ્યા છીએ ત્યાિ ેઅમ ેએવી ઇકોક્ર્રટમ બનાવવાન  ંર્ાલ  િાખ્ય ં 

છે જ્યા ંર્ાહક્ર્કો કપંનીઓ અન ેઉત્પાદો અગંેના ક્વર્ાિોન  ંઘિતિ કિી શક ેછે, પ્રક્તભાશીલ લોકોન ેિોકી શક ેછે, ક્નવેશ ઊભ  ંકિી શક ેછે અને 

પોતાની કંપનીના પરિમાણો ક્વરતાિી શક ેછે અન ેઆ બધ  ંજ અમાિા ઇનોવેશન રિક્રિતટની બહાિ પગલ  ંભયાસ ક્વના. બ્રમૅ્પટન ર્ારે્ જ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa.html&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637572226585347288|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=C6MskFTt48KV13raOKZpVutYYzKhkwG7MxeGyjPd34Y=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.f6s.com/start-upvisaprogram/apply&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637572226585357285|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=6E65X+RzKsU8+/iq2ahbWPewQonXSMYOsA9wCzNS8Jg=&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://thebhive.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637572226585357285|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=doutHmli5h9cd9d9Zg31C9tTqltja6j2T27fFaVjDys=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/locate-here/innovation-district/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637572226585367284|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=pY7N9+chq/4N4HwFnvcp0R3MeZlFXCT2qL8JnNG36zw=&reserved=0


 

 

ઇનોવેશનનો આગવેાન બનવાના પથ પિ છે. હ ં ર્ફળતાઓની કથાઓને આકાિ લેતી જોવા માટે ઉત્ર્ ક છ ં જેની શભુ શરૂઆત બીહાઇવ 

(Bhive) અન ેઅમાિા ઇનોવેશન રિક્રિતટમાંથી થશ.ે" 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, ર્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન ઇનોવેશનના આગવેાન બનવાના પથ પિ છે અને ભક્વષ્ય માટ ેિોજગાિ ઊભો કિી િહ્ય  ંછે. અમાિા ક્વરતિતા ઇનોવેશન રિક્રિતટમા ં

બીહાઇવ (Bhive)ને આવકાિીન ેઅમ ેએક રટાટસ-અપ ર્મ દાય કેળવવાની અમાિી ક્ષમતાને મજબૂત બનાવી િહ્યા છીએ, રથાક્નક 

પ્રક્તભાઓનો ક્વકાર્ કિીએ છીએ અને ર્ાહક્ર્કોન ેતમેની યાત્રાના દિેક તબતકે ર્મથસન પૂર ંપાિીએ છીએ. અમ ેઆપણા ર્માજમા ંનવા 

વ્યવર્ાયોને આવકાિવા અને તમેનો ક્વકાર્ થતો જોવા ઉત્ર્ ક છીએ.     

- માર્ટસન મેરિિોર્ (Martin Medeiros), િીજનલ કાઉક્ન્ર્લિ, વૉિસ 3 & 4; પ્રમ ખ, ઇકોનોક્મક િવેેલપમેન્ટ એન્િ કલ્ર્િ: ર્ીટી ઓફ 

બ્રૅમ્્ટન. 

બ્રૅમ્પટનના ઇનોવેશન રિક્રિતટનો ક્નિંતિ ક્વકાર્ તેમના આર્થસક પ નર્જીવન વ્ય હનો મહત્ત્વપૂણસ ક્હરર્ો છે અન ેતે શહેિન ેCOVID-19ની 

મહામાિીના પ્રભાવોમાંથી આગળ ધપવામા ંર્હાય કિશ.ે ઇનોવેશન અન ેટેકનોલોજીના ક્ષતે્ર આર્થસક ક્રથક્તરથાપકતા રથાપવામા ંઅગત્યની 

ભૂક્મકા ભજવે છે. બીહાઇવ (Bhive) ઇનોવટેિોની આગલી પઢેીન  ંર્શક્તતકિણ કિત  ંહોવાથી તે એકદંિ ેઅથસતતં્ર અન ેર્માજ માટ ેર્કાિાત્મક 

પ્રભાવ પાિશે. 

- પૉલ ક્વર્ેન્ટ, િીજનલ કાઉક્ન્ર્લિ, વૉિસ 1 & 5; ઉપ પ્રમ ખ, ઇકોનોક્મક િવેેલપમેન્ટ એન્િ કલ્ર્િ: ર્ીટી ઓફ બ્રમૅ્્ટન. 

"બ્રૅમ્પટનની વધતી જતી ઇનોવેશનની ઇકોક્ર્રટમ અમાિા કમસર્ાિીગણની એવા ઇનોવેશન રિક્રિતટન  ંર્જસન કિવામા ંતેઓની પ્રક્તબદ્ધતા 

દશાસવે છે જેથી શે્રષ્ઠત્તમ ભાગીદાિો એક મજે પિ આવી શક.ે બીહાઇવ (Bhive)ના લોકાપસણથી અમે ટોિોન્ટો ક્બઝનેર્ િેવેલપમને્ટ ર્ેંટિન ં 

નૈપ ણ્ય ર્ીધ ં અમાિા ઇનોવેશન ર્ેંટિ ખાતે લાવી શતયા છીએ જેથી વધ ને વધ  ર્હયોગની તકો, ભાગીદાિીઓ અન ેઇનોવેશન દિેક ઉદ્યોગમા ં

આવી શક.ે 

- િેક્વિ બારિક, ર્ીફ એિક્મક્નરિેરટવ ઓરફર્િ, ક્ર્ટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"અમન ેર્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના હાલમા ંલોકાપસણ થયેલ ઇનોવેશન રિક્રિતટનો ભાગ હોવાન ં ગૌિવ છે જેઓ પ્રદેશની ટોર્ની શૈક્ષક્ણક ર્રંથાઓ 

અન ેદૂિદ્રષ્ટી ધિાવતા ર્માજના અગ્રણીઓ ર્ાથ ેમળીને ર્ાહક્ર્કો ર્ાથે મતૈ્રીપણૂસ હોય એવી ઇકોક્ર્રટમન  ંર્જસન કિી િહ્યા છે. બીહાઇવ 

(BHive) અન ભવી નવોરદત ર્ાહક્ર્કોન ેલાવવા માંગ ેછે અન ેતેમને આવીને ક્વરતિવામા ંમદદરૂપ થવા માંગ ેછે. નવા ઉદ્યમીઓમા ંઅમે 

કિેલ િોકાણ ભાક્વ વ્યવર્ાયો માટ ેલાભદાયી ઠિશે તમેજ કનૅેિાની ઇનોવેશન ઇકોક્ર્રટમના એકંદિ ક્વકાર્માં ર્હાય કિશ.ે" 

- ક્વક્રમ ખ િાના, CEO, બ્રૅમ્પટન બીહાઇવ (Brampton BHive). 



 

 

“એક રવરથ ઇકોક્ર્રટમની ર્ાવી એટલે પિ-પિાગાધાન છે જે ક્રોર્ પોક્લનેશન તિીક ેઓળખાય છે અને ક્વક્વધ પૃષ્ઠભ ૂઅને કૌશલ્ય ધિાવતા 

લોકોને ભેગા કિવાથી અમ ેમાત્ર બીહાઇવ (Bhive)ને જ મજબૂત નથી બનાવતા પિંત  ઇનોવેશન ઇકોક્ર્રટમનો ક્વકાર્ કિીએ છીએ. 

નવોરદત ઉદ્યમીઓ માટે ક્વશ્વ રતિન ં પ્રોગ્રાનમંગ પૂર ંપાિવાના TBDCના નપૈ ણ્ય ર્ાથ ેઅન રૂપ થવા, અમે તે શેિ કિેલ અન ભવો લાવવા અને 

બીહાઇવ (Bhive)ને ઇનોવેશનના ક્ષેત્રમા ંવધ  ઉજ્જવળ ભક્વષ્ય બનાવવામાં મદદરૂપ થવા ઉત્ર્ ક છીએ જે પ્રદેશમા ંઅને એકંદિે કૅનિેામાં 

નોંધપાત્ર યોગદાન આપ ેછે. 

- ર્ોબી િઘ નાથન, બોિસ ર્ભ્ય, ટોિોન્ટો ક્બઝનેર્ િેવેલપમને્ટ ર્ેંટિ (Toronto Business Development Centre); ક્ર્ક્નયિ 

કમ્્લાયન્ર્ પાટસનિ,, 4S કન્ર્લટટંગ ર્ર્વસક્ર્ર્ ઇન્ક.  
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કનૅિેાના ર્ૌથી ઝિપી ક્વકાર્ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 કિતા વધ  લોકો વર્ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્યવર્ાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદસ છે લોકો. અમન ેઊજાસ મળ ેછે અમાિા ક્વક્વધ ર્માજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્સણન ં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકક્નકી અન ેપયાસવિણીય નક્વનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ક્નિોગી શહેિના ક્વકાર્ માટે છે જે ર્ િક્ક્ષત, ટકાઉ અને ર્ફળ હોય. અમાિી ર્ાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોિાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 
ક્મરિયા ર્પંકસ: 

મોક્નકા દ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્િસનેટિ, ક્મરિયા એન્િ કમ્ય ક્નટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક ર્ંવાદ   

ર્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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