
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  
BHive ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਣੁ ਖ੍ਹੁੱ ਲ ਰਿਆ ਹ ੈਅਤੇ ਇਨੋਵਟੇਰਾਂ ਦੀ  

ਅਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (21 ਮਈ, 2021) – ਕੁੱਲਹ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ (Innovation District) ਰਵੁੱ ਚ BHive 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (BHive Brampton) ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਿੀ) ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੁੱਕ ਿੌਫਟ ਲੈਂਰਿੰਿ 

ਪੈਿ ਹੈ। 

BHive, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਾਯੋਰਜਤ ਇੁੱਕ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਰਜਿਦਾ ਟੀਚਾ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ

ਿਫ਼ਰ ਦੀ ਿਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਅਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੋਰੋਂਟੋ ਰਬ੍ਜਨੇਿ 

ਰਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਿੈਂਟਰ (Toronto Business Development Centre) ਦ ੇਿਰਹਯੋਿ ਨਾਲ ਿਥਾਪਤ, BHive ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਟਾਰਟ-ਅਪ ਵੀਜਾ 
(Start-up Visa) ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਿਾ ਰਵੁੱ ਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਰਵਕਰਿਤ ਹੋਣ ਯੋਿ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਿਥਾਪਤ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਿਫਲ ਰਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਥਾਈ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ6 ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਇਨਰਕਉਬ੍ੇਸ਼ਨ ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਨੈੈੱਟਵਰਰਕੰਿ ਮੌਰਕਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਰਵੁੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿਮੇਤ, ਕਈ ਵਿੀਲੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ। 
ਉੱਦਮੀ ਇੁੱਥੇ (here) ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।  

ਰਿਟੀ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਦਾ ਲਿਾਤਾਰ ਰਵਕਾਿ, ਇਿਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ (Economic Recovery Strategy) ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ੍ ਰਹੁੱ ਿਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਵਿ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਅਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਨੈੱਕਲਣ ਰਵੁੱਚ ਰਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ। BHive ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ 

ਰਵੁੱਚ ਕਈ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਿਲੇਰੇਟਰ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜੋਰੜ੍ਆ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ 

(Brampton Entrepreneur Centre), ਰਾਇਰਿਨ ਵੁੱਲੋਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ (Ryerson-led Innovation Zone), ਰਰਿਰਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 

ਕਮਰਰਸ਼ਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਆਈ.ਿੀ.) ਿੈਂਟਰ (Research Innovation Commercialization (RIC) Centre), ਿਾਇਬ੍ਰ ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ 
ਐਕਿਲੇਰੇਟਰ (Cyber Security Accelerator), ਰੋਜਰਿ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਿਟ (Rogers Cybersecure Catalyst) ਵੁੱਲੋਂ 
ਿੰਚਾਰਲਤ ਕੈਟਾਰਲਿਟ ਿਾਇਬ੍ਰ ਰੇਂਜ (Catalyst Cyber Range) ਅਤੇ ਰਾਇਰਿਨ ਦਾ ਿੀ.ਐਮ.ਜੈੈੱਿ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਿ ਆਫ ਟਰੇਿ (Brampton 

Board of Trade) ਅਤੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. (Downtown Brampton BIA) ਵੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਮੁੁੱ ਖ੍ 

ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। 
 

ਇੁੱਥੇ (here) BHive ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। ਇੁੱਥੇ (here) ਰਿਟੀ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ BHive ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਅਿੀਂ ਅਰਜਹਾ ਈਕੋਰਿਿਟਮ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖ੍ਾਂਿੇ, ਰਜੁੱਥੇ 
ਉੱਦਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤ ੇਰਵਚਾਰ ਕਰ ਿਕਣ, ਪਰਰਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਤ ੇਰੁੱਖ੍ਣ ਿਕਣ, ਪੰੂਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਕਣ ਅਤੇ ਿਾਿੇ 
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਨੰੂ ਛੁੱਿੇ ਰਬ੍ਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰ ਿਕਣ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਵੁੱ ਚ ਲੀਿਰ ਬ੍ਣਨ ਦ ੇਿਹੀ ਰਿਤੇ ਤ ੇਅੁੱਿੇ ਵਧ ਰਰਹਾ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fimmigration-refugees-citizenship%2Fservices%2Fimmigrate-canada%2Fstart-visa.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585347288%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C6MskFTt48KV13raOKZpVutYYzKhkwG7MxeGyjPd34Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fimmigration-refugees-citizenship%2Fservices%2Fimmigrate-canada%2Fstart-visa.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585347288%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C6MskFTt48KV13raOKZpVutYYzKhkwG7MxeGyjPd34Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fimmigration-refugees-citizenship%2Fservices%2Fimmigrate-canada%2Fstart-visa.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585347288%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C6MskFTt48KV13raOKZpVutYYzKhkwG7MxeGyjPd34Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.f6s.com%2Fstart-upvisaprogram%2Fapply&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585357285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6E65X%2BRzKsU8%2B%2Fiq2ahbWPewQonXSMYOsA9wCzNS8Jg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.f6s.com%2Fstart-upvisaprogram%2Fapply&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585357285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6E65X%2BRzKsU8%2B%2Fiq2ahbWPewQonXSMYOsA9wCzNS8Jg%3D&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthebhive.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585357285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=doutHmli5h9cd9d9Zg31C9tTqltja6j2T27fFaVjDys%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthebhive.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585357285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=doutHmli5h9cd9d9Zg31C9tTqltja6j2T27fFaVjDys%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Flocate-here%2Finnovation-district%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585367284%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pY7N9%2Bchq%2F4N4HwFnvcp0R3MeZlFXCT2qL8JnNG36zw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Flocate-here%2Finnovation-district%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585367284%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pY7N9%2Bchq%2F4N4HwFnvcp0R3MeZlFXCT2qL8JnNG36zw%3D&reserved=0


 

 

ਹੈ। ਮੈਂ ਿਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਨੀਆਂ ਦੇਖ੍ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, BHive ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਰਵਖੇ੍ 

ਹੋਵੇਿੀ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਵੁੱ ਚ ਲੀਿਰ ਬ੍ਣਨ ਦ ੇਰਿਤੇ ਤ ੇਅੁੱਿੇ ਵਧ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਵੁੱ ਖ੍ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਿਾਿੇ ਰਵਕਾਿਸ਼ੀਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 

ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਰਵੁੱਚ BHive ਦਾ ਿੁਆਿਤ ਕਰਕੇ, ਅਿੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਉੱਦਮ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਤਆਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਲ ਪਰਰਤਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿਫ਼ਰ ਦ ੇਹਰੇਕ ਪੜ੍ਾਅ ਤ ੇਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਿੀ ਿਮਰੁੱਥਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਿੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੁੱ ਚ ਨਵੇਂ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦਾ ਿੁਆਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਵਕਰਿਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ੍ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।”     

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਿੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਿਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਦਾ ਲਿਾਤਾਰ ਰਵਕਾਿ, ਿਾਿੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ੍ ਰਹੁੱ ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਰਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ 
ਅਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਨੈੱਕਲਣ ਰਵੁੱ ਚ ਿਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਿੈਕਟਰ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਉਿ ਿਰਥਰਤਾ ਰਵੁੱਚ ਮੁੁੱ ਖ੍ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਰਕਉਂਰਕ BHive, ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਿਲਈ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਿਕਾਰਾਤਮਕ 

ਅਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਿਾ।” 

- ਪਾੁੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਿਿ 1ਅਤੇ 5; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਿਂ ਕਲਚਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋਰਿਿਟਮ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਿਾਿੇ ਿਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧਤਾ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਬ੍ਹਤਰ 

ਭਾਈਵਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। BHive ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦ ੇਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਇੰਿਿਟਰੀ ਰਵੁੱ ਚ ਿਰਹਯੋਿ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕ ੇਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਰਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਿੈਂਟਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੰੂ ਿਾਿੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਿੇਰਵਿ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਿਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਿਾਨੰੂ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਿਏ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਦਾ ਰਹੁੱ ਿਾ ਹੋਣ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਦਮੀ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਈਕੋਰਿਿਟਮ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, 

ਰੀਜਨ ਦ ੇਉੱਚ ਅਕਾਦਰਮਕ ਇੰਿਟੀਰਟਊਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਿਾਂਹ-ਵਧੂ ਿੋਚ ਰੁੱਖ੍ਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲੀਿਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। BHive 

ਅਨੁਭਵੀ, ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਰਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਥਾਪਤ ਅਤੇ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਰਟਵ ਉੱਦਮੀਆਂ ਰਵੁੱ ਚ ਿਾਿੇ 
ਰਨਵੇਸ਼, ਭਰਵੁੱ ਖ੍ੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੈਨੇਿਾ ਰਵੁੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋਰਿਿਟਮ ਦ ੇਿਮੁੁੱਚੇ ਵਾਧੇ ਰਵੁੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣਿੇ।” 

- ਰਵਕਰਮ ਖੁ੍ਰਾਨਾ (Vikram Khurana), ਿੀ.ਈ.ਓ. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ BHive 

"ਰਿਹਤਮੰਦ ਈਕੋਰਿਿਟਮ ਲਈ ਕਰੌਿ-ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇੁੱਕ ਕਰਕ,ੇ ਰਜਹਨਾਂ ਦੇ ਵੁੱਖ੍-ਵੁੱ ਖ੍ ਰਪਛੋਕੜ੍ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਹਨ, 

ਅਿੀਂ ਨਾ ਰਿਰਫ਼ BHive ਨੰੂ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਲਰਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋਰਿਿਟਮ ਨੰੂ ਵੀ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ 

ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਪਰੋਿਰਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਟੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ.ਿੀ. ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦ ੇਕਰਮ ਰਵੁੱ ਚ, ਅਿੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦ ੇਨਾਲ ਰਬ੍ਹਤਰ ਭਰਵੁੱਖ੍ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਉਿ ਿਾਂਝ ੇ

ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਰਲਆਉਣ ਅਤੇ BHive ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਿਾ ਰਵੁੱਚ ਵੁੱਿੇ ਯੋਿਦਾਨ ਰਦੰਦਾ ਹੈ।” 



 

 

- ਿੋਬ੍ੀ ਰਘੂਨਾਥਨ (Sobi Ragunathan), ਬ੍ੋਰਿ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਰਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਿੈਂਟਰ; ਿੀਨੀਅਰ ਕੰਪਲੀਐਿਂ ਪਾਰਟਨਰ, 4S ਕੰਿਲਰਟੰਿ 

ਿਰਰਵਰਿਜ ਇੰਕ. 
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ਕਨੇੈਿਾ ਰਵੁੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖ੍ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਿ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਿਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੁੱ ਿੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੁੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੁੱ ਰਖ੍ਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਿ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜ੍ੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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