
 

 

 

20 ਜੁਲਾਈ, 2018 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਵੇਸ਼ਕ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹਇੋਆ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 50 ਨਨਵੇਸ਼ਕ, ਨ ਿੱ ਨਿਅਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਬ੍ੁਿੱ ਧਵਾਰ, 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ , ਸ਼ਨਿਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਵੇਂ ਨਨਵੇਸ਼ਕ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਈ ਇਕਿੱ ਤਰ ਿੋਏ। 

 ੀ.ਬ੍ੀ.ਏ. ਕੈਟਾਨਲ ਟ  ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (CBA Catalysts of Brampton) ਨੂੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਨਵੇਸ਼ਕ ਨ ੈੱਟਵਰਕ, ਕਰੌ  ਬ੍ੋਰਡਰ ਏਜਂਲ  
ਐਡਂ ਐਕ ਪਰਟ  (Cross Border Angels & Experts) ( ੀ.ਬ੍ੀ.ਏ.) (CBA) ਦੁਆਰਾ  ਮਰਥਨ ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬ੍ਲ 
ਨ ੈੱਟਵਰਕ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁੂੰਚ ਰਾਿੀਂ, ਅਤੇ  ਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨ ਟੀ ਦੇ ਇਕੋਨੋਨਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ 
ਕਲਚਰ (Economic Development and Culture) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਵਿੱ ਚ,  ੂੰਗਠਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾ  
ਨੂੂੰ  ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਿੈ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨਵਿੱ ਚ ਨ ੈੱਟਵਰਨਕੂੰਗ, ਇਿੱ ਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਨਵਕਰੀ  ਬ੍ੂੰ ਧੀ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਸ਼ਾਮਲ  ੀ, ਨਜ  ਨਵਿੱ ਚ ਨਨਵੇਸ਼ ਜਾਂ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ (ਮੈਂਟਰਨਸ਼ਪ) ਨੂੂੰ   ੁਰਿੱ ਨਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਆ  ਨਵਿੱ ਚ ਛੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਗਰੁਿੱ ਪ ਨਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਨਵਕਰੀ  ਬ੍ੂੰ ਧੀ 
ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕੀਤੀ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਨਕਿਾ, “ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਣ ਿੈ ਨਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵਿੱ ਚ  ਾਡੇ ਵਿੱ ਡੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ  ਬ੍ੂੰ ਧੀ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਿੱ  ੇ ਵਜੋਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ  ਮਰਨਪਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਆਗੂ ਿਨ।” ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਨਕਿਾ “ਨ ੈੱਟਵਰਨਕੂੰਗ ਅਤੇ  ਨਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਇਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇਕਿੱ ਠੇ ਨਲਆਉਣ ਨਾਲ  ਾਡੀ ਨ ਟੀ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਮੌਨਕਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਮੁਿੱ ਿ  ਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ।” 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਕੈਨੇਨਡਅਨ Start-Up Visa Program ( ਟਾਰਟ-ਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਦੁਆਰਾ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਿਿੱਈਆ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਕਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਨਰਤ  ੀ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਿਨਾਂ ਨਵੇਂ  ਥਾਪਤ ( ਟਾਰਟ-ਅਪ) ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ  ਥਾਈ ਨਰਿਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਫੂੰ ਨਡੂੰ ਗ 
ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਨਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵਿੱ ਚ ਅਨਜਿੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਿੈ, ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ 
ਕਰ  ਕਣ, ਆਰਨਥਕ ਵਾਧੇ ਨੂੂੰ  ਪਰੇਨਰਤ ਕਰ  ਕਣ, ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਵਨਵਆਪੀ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰ  ਕਣ। ਪੈਨਲ ਮੈਂਬ੍ਰ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ 
ਜੌਬ੍ਐਡਐਕ  (JobAdX) ਦੇ ਅਨਮਤ ਚੌਿਾਨ (Amit Chauhan) ਨੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ  ਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ  ੀ.ਬ੍ੀ.ਏ. (CBA) 
ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕੌਸ਼ਲ ਚੋਕਸ਼ੀ (Kaushal Chokshi), ਨ ਸ਼ਨਲ ਏਜਂਲ ਕੈਪੀਟਲ  ੂੰਗਠਨ ਦੇ  ੀ.ਈ.ਓ. ਯੁਰੀ ਨਵਾਰੋ (Yuri Navarro) ਅਤੇ ਿੋਰ  ਥਾਨਕ 
ਆਗੂ ਚਰਚਾ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਏ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅਸ਼ਨਵਨ  ੂੰਜ਼ਨਗਰੀ (Ashwin Sanzgiri), ਜੋ ਨਕ  ਕੇਲ ਗਰੁਿੱ ਪ (Scaale Group) ਅਤੇ ਕਰੌ  ਬ੍ੋਰਡਰ ਏਜਂਲ  (Cross Border 

Angels) ਦੇ ਵਾਈ  ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਿਨ, ਨੇ ਗਰੁਿੱ ਪ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਿੱ ਿ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਉਿ  ਥਾਨਕ ਿੂੰਡ (ਚੈਪਟਰ) ਦੇ ਚੀਫ ਕੈਟਾਨਲ ਟ (Chief 

Catalyst) ਿੋਣਗੇ।  ੂੰ ਜ਼ਨਗਰੀ ਨੇ ਨਕਿਾ, “ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਗਲੋਬ੍ਲ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੇਿਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂ।” ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਨਕਿਾ, “ ਾਡੇ ਕੋਲ 
ਪਨਿਲਾਂ ਿੀ ਿੁਿੱ ਲਹੇ  ਨਵਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਟਾਨਲ ਟ  ਦਾ ਨਮਸ਼ਰਣ ਿੈ, ਨਜਿਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਮੇਤ, ਪੂਰੇ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਨਕ ਮ ਦੇ ਨਵੇਂ 
 ਥਾਪਤ ਅਤੇ  ਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਫੀਡਬ੍ੈਕ ਦੇਣ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ਨਕਨਰਆ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਿੱ ਾ ਨਲਆ।” 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa.html


 

 

  

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ  ਥਾਪਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ: 

 ਅਨਮਤ ਚੌਿਾਨ,  ੀ.ਈ.ਓ., ਜੌਬ੍ਐਡਐਕ  

 ਮੈਲੋਰੀ ਮੈਕਵੇਨ (Mallory McKewen),  ੀ.ਈ.ਓ., ਬ੍ਰਾਈਡ ਮੇਡ (BridesMade) 

 ਕੌਨਰ ਨਟਡ (Conner Tidd),  ਨਿ- ੂੰ  ਥਾਪਕ, ਜ ਟ ਵਰਟੀਕਲ (Just Vertical) 

 ਟਰੇ ੀ ਪੇਪੇ (Tracy Pepe),  ੂੰ  ਥਾਪਕ ਅਤੇ ਐਡਰੀਅਨ ਪੇਪੇ (Adrian Pepe), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੋਜ ਨੋਜ ਨਡਜ਼ਾਈਨ (Nose Knows 

Design) (ਦ  ੈਂਟਡ ਲੇਅਰ) 
 ਨਰਚਰਡ ਬ੍ੁਰਟੋਨ-ਨਵਲੀਅਮ  (Richard Burton-Williams), ਟੀਮ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਜ ਟਵੈਲਥ (Justwealth) 

 ਅਦਨਾਨ ਜ਼ਬੁ੍ੇਰੀ (Adnan Zuberi),  ੂੰ ਥਾਪਕ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਜ਼ਬੁ੍ੇਰੀ (Azmat Zuberi),  ੂੰ ਥਾਪਕ, ਨੋਟਟੋਨਨਕ (NoteTonic) 

 ੀ.ਬ੍ੀ.ਏ. ਕੈਟਾਨਲ ਟ  ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿੂੰਡ (ਚਾਰਟਰ) ਮੈਂਬ੍ਰ ਗਰੁਿੱ ਪ ਨਵਿੱ ਚ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਭੂਨਮਕਾਵਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵਿੱ ਚ  ਥਾਨਕ ਨਵੇਂ  ਥਾਪਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿੋਰ  ਟੇਕਿੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ  ਬ੍ੂੰ ਧ ਬ੍ਣਾਉਣਗੇ। ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ 
ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਗ ਤ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਨਵਿੱ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਅ ੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਨਵਿੱ ਿ ਲਈ ਨਤਆਰ  ੂੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅ ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਨਕ  ਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵਨਵਧਤਾ  ਾਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਿਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਨਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪੀ  ਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅ ੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ  ੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵਿੱ ਚ  ਨਥਤ ਿਾਂ। 
ਅ ੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਨਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਨਿਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਨਜਿਾ ਜੁਨਿਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਨਿਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਨਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ  ਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ।  ਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

 

 

http://twitter/
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank

