
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

பீஹைவ் ப்ராம்ப்ட்டன் (BHive Brampton) இப்ப ாது ெரபெற்கிறது மற்றும் 

புதுஹம  ஹடக்கும் புதிய தஹைமுஹறக்கு சக்தியூட்டுகிறது. 

   

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பம 21, 2021) – பேற்ஹறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் ேகர ேிர்ொகம் பீஹைவ் 

ப்ராம்ப்ட்டன் (BHive Brampton) எனும் வமய்ேிகர் ேிகழ்வுக்கு உ சாிப்பு வசய்தது; பீஹைவ் ப்ராம்ப்ட்டன் 

(BHive Brampton) எனும் இந்த ேிகழ்ொனது ப்ராம்ப்ட்டன் ேகாின் புதுஹம  ஹடக்கும் மாெட்டத்தில் 

சர்ெபதச வதாழில்முஹனபொர் எளிதில் ெந்திறங்குெதற்கான தளமாகும்  

பீஹைவ் ப்ராம்ப்ட்டன் (BHive Brampton) எனும் இந்த முஹனப் ிற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் ேகர ேிர்ொகம் 

ஊக்கம் வகாடுக்கிறது; இது அடுத்த தஹைமுஹறயினருக்கு ஆற்றல் ஊட்டுெதற்கான ஒரு இைக்கு 

வகாண்டிருக்கிறது;  அெர்களின் வதாழில்  யணத்தின் பெகத்ஹத முடுக்கிெிடவும், அெர்களுக்கும் 

‘ேம்மால் முடியும் ‘ எனும் எண்ணத்ஹத பெரூன்ற ஹெப் தற்கும், வ ாருளாதாரம் மற்றும் சமூகத்ஹத 

உயர்த்துெதற்கும் குறிக்பகாள் வகாண்டுள்ளது.  படாபரான்ட்படா வதாழில் பமம் ாட்டு ஹமயத்துடன் 

(Toronto Business Development Centre) கூட்டு ஹெத்து ேிறுெப் ட்ட இந்த பீஹைவ் ப்ராம்ப்ட்டன் 

(BHive Brampton) எனும் முஹனப் ானது,  கனடா ோட்டில் ஸ்டார்ட்-அப்-ெிஸா (Start-up Visa) மூைமாக 

உயர்ச்சி வ றக்கூடிய வதாழில்கஹள ேிறுெ ெிரும்புகின்ற  அயல்ோட்டு வதாழில்முஹனபொஹர 

ஈர்ப் தற்கான உத்பதசம் வகாண்டதாகும். வெற்றியஹடயும் ெிண்ணப் தாரர்களுக்கு ேிரந்தர 

குடியிருப்புதாரர் உாிஹம ெழங்கப் ட்டு, அெர்களின் ஆரம்  கட்ட 6 மாத காைத்தில் அலுெைகத்திற்கான 

ஒரு இடம், இஹணயதள இஹணப்பு ெசதிகள் மற்றும் இதர வதாழில்ாீதியான ஆதரவுக்கான பசஹெகளும் 

ெழங்கப் டும். வதாழில் முஹனய ெிரும்புபொர்  இங்கு ெிண்ணப் ிக்கைாம்  

ேகாின் புதுஹம  ஹடக்கும் மாெட்டத்தின் இஹடெிடாத  ாிணாம ெளர்ச்சியானது அதன்   வ ாருளாதார 

மீட்புக்கான யுக்தியின் (Economic Recovery Strategy), ஒரு அங்கமாகும் மற்றும் பகாெிட்-19 வதாற்று 

 ரெலின் தாக்கங்களில் இருந்து ெிடு ட்டு ேகஹர முன்பனாக்கி வசலுத்த உதவும். இந்த 

பீஹைவ்  (BHive) ஆனது, ப்ராம்ப்ட்டன் புதுஹம  ஹடக்கும் மாெட்டத்தில் வதாழில்முஹனயக்கூடிய, 

ஆரம் கட்ட முடுக்கிெிடப் டக்கூடிய வதாழில்கஹள இஹணக்கிறது; அெற்றில், ப்ராம்ப்ட்டன் 

வதாழில்முஹனபொர் ஹமயம் ( Brampton Entrepreneur Centre), ஹரயர்ஸன் ெழிேடத்துகின்ற புதுஹம 

 ஹடக்கும் மண்டைம்  (Ryerson-led Innovation Zone),  ஆராய்ச்சியில் புதுஹம  ஹடத்து 

ெணிகமயமாக்கும் ஹமயம் ( Research Innovation Commercialization (RIC) Centre),  ஃவ ௌண்டர் 

இன்ஸ்ட்டிட்யூட் (the Founder Institute), ஹச ர் வசக்யூாிட்டி ஆக்சிைபரட்டர் ( Cyber Security 

Accelerator), பராஜர்ஸ் ஹச ர்க்யூர் பகட்டலிஸ்ட் (Rogers Cyberecure Catalyst) இனால் ெழி 

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://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force


 

 

ேடத்தப் டுகின்ற பகட்டலிஸ்ட் ஹச ர் பரஞ்ச்(Catalyst Cyber Range), மற்றும் ஹரயர்ஸன்ஸ் டி எம் 

இஸட் (Ryerson's DMZ) ஆகியஹெ அடங்கும்.  ப்ராம்ப்ட்டனின் ெர்த்தக  ொாியம் (Brampton Board of 

Trade) மற்றும் டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் (Downtown Brampton BIA) ஆகிபயாரும் கூட, புதுஹம 

 ஹடக்கும் மாெட்டத்தின் முக்கிய  ங்காளிகள் ஆொர்கள். 

பீஹைவ் (BHive)  ற்றி இங்கு  பமலும் அறியைாம். ேகாின் புதுஹம ஹடக்கும் மாெட்டம்  ற்றி இங்கு  

அறியைாம். 

அற்ஞர் கூற்றுக்கள் 

”ப்ராம்ப்ட்டன் ொய்ப்புகளுக்கான ஒரு ேகரமாகும், ோங்கள் பீஹைவ் (BHive) ஐத் வதாடங்கும்ப ாது, 

வதாழில்முஹனபொர் தங்கள்  ேிறுெனங்கள் மற்றும் தயாாிப்புகளுக்கு உருக் வகாடுக்கவும், திறஹம 

வகாண்ட  ணியாட்கஹள  ணியமர்த்தவும், மூைதனத்ஹத திரட்டவும், தங்கள் ேிறுெனத்ஹத 

உயர்த்துெதற்கான  ஒரு சுற்றுச்சூழல் அஹமப்ஹ  ஏற் டுத்தவும்,  எங்கள் புதுஹம  ஹடக்கும் 

மாெட்டத்ஹத ெிட்டு வெளிபயறாமல் இருக்கும் ெஹகயில் உருொக்கிபனாம். ப்ராம்ப்ட்டன் ேகரமானது, 

உண்ஹமயிபைபய புதுஹம  ஹடப் தில் முன்பனாடியாக, மாறுெதற்கான  ாஹதயில் உள்ளது. BHive 

மற்றும் எங்கள் புதுஹம  ஹடக்கும்  மாெட்டத்தில் வதாழில் முஹனபொர் தங்களின் துெக்கத்ஹதப் வ ற்று 

சிறந்த வெற்றிக் கஹதகள் உருொெஹதப்  ார்க்க ஆெலுடன் காத்திருக்கிபறன். ” 

- ப ட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் ேகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ேகரமானது,  புதுஹம  ஹடப் தில் ஒரு அணித்தஹைெராக ஆெதற்கான  ாஹதயில் 

வசன்று எதிர்காைத்திற்கான பெஹைொய்ப்புக்கஹள உருொக்கி ெருகிறது. எங்கள் ெிாிெஹடந்துெரும் 

புதுஹம  ஹடக்கும் மாெட்டத்திற்கு பீஹைவ் ( BHive) -ஐ ெரபெற் தன் மூைம், ஒரு வதாழில் வதாடங்கும் 

ஒரு  சமூகத்ஹத ெளர்ப் தற்கும், உள்ளூர் திறஹமகஹள ெளர்ப் தற்கும், வதாழில்முஹனபொாின் 

 யணத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அெர்களுக்கு ஆதரெளிப் தற்கும் எங்கள் ஆற்றஹை 

ெலுப் டுத்துகிபறாம். எங்கள் சமூகத்திற்கு புதிய வதாழில்கஹள ெரபெற்கவும், அஹெ வசழித்து 

ெளர்ெஹதயும் ோங்கள் எதிர்போக்குகிபறாம். ” 

- மார்ட்டின் வமவடய்பராஸ்,  ிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 3 & 4; தஹைெர், வ ாருளாதார பமம் ாடு, 

ப்ராம்ப்ட்டன் ேகரம் 

“ ிராம்ப்டனின் புதுஹம  ஹடக்கும் மாெட்டத்தின் வதாடர்ச்சியான  ாிணாம ெளர்ச்சியானது, எங்கள் 

வ ாருளாதார மீட்பு மூபைா ாயத்திற்கான முக்கிய  குதியாகும், மற்றும் பகாெிட்-19 வதாற்று  ரெலின்  

தாக்கங்களிலிருந்து ெிடு ட்டு முன்பனற உதவும். புதுஹம  ஹடத்தல் மற்றும் வதாழில்நுட் த் துஹற 

ஆகியஹெ, அந்த வ ாருளாதாரத்தின் தாக்குப் ிடிக்கும் தன்ஹமயில் முக்கிய  ங்கு ெகிக்கிறது. பீஹைவ் 

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


 

 

(BHive) அடுத்த தஹைமுஹற புதுஹம  ஹடப் ாளர்களுக்கு அதிகாரம் அளிப் தால், இது வ ாருளாதாரம் 

மற்றும் ஒட்டுவமாத்த சமூகத்திற்கும் சாதகமான தாக்கத்ஹத உருொக்கும். ” 

-  ால் ெிவசண்ட்,  ிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1&5; துஹணத்தஹைெர், வ ாருளாதார பமம் ாடு 

மற்றும் கைாச்சாரத் துஹற, ப்ராம்ப்ட்டன் ேகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டனின் ெளர்ந்து ெரும் புதுஹம ஹடக்கும் சுற்றுச்சூழல் அஹமப் ானது, ஒரு புதுஹம  ஹடக்கும் 

மாெட்டத்ஹத உருொக்குெதற்கான எங்கள் ஊழியர்களின் உறுதிப் ாட்ஹடக் காட்டுகிறது, மற்றும் இது 

சிறந்த கூட்டாளிகஹள இந்தப்  ட்டியலில் பசர்க்கிறது. பீஹைவ் ( BHive)  ஐ அறிமுகப் டுத்தியதன் 

மூைம், வடாவரான்ட்படா ெணிக பமம் ாட்டு ஹமயத்தின் (Toronto Business Development Centre ) 

கூடுதல் ேிபுணத்துெத்ஹத எங்கள் புதுஹம  ஹடக்கும் மாெட்டத்திற்கு வகாண்டு ெருகிபறாம், பமலும் 

ஒவ்வொரு வதாழிற்துஹறயிலும் ஒத்துஹழப்பு, கூட்டாண்ஹம மற்றும் புதுஹமகளுக்கு இன்னும்  ை 

ொய்ப்புகஹள ெழங்குகிபறாம். ” 

- படெிட் ப ர்ாிக், தஹைஹம ேிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் ேகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டனின் புதிதாக வதாடங்கப் ட்ட புதுஹம  ஹடக்கும் மாெட்டத்தின் ஒரு  குதியாக ோங்கள் 

இருப் தில் வ ருமிதம் வகாள்கிபறாம், இது  ிராந்தியத்தின் சிறந்த கல்ெி ேிறுெனங்கள் மற்றும் 

முன்பனாக்கிச் சிந்திக்கும் சமூகத் தஹைெர்களுடன் பசர்ந்துஒரு வதாழில்முஹனபொருக்கான சுற்றுச்சூழல் 

அஹமப்ஹ  உருொக்குகிறது. பீஹைவ்(BHive) என் து,  அனு ெம் ொய்ந்த புதிதாக ெருகின்ற 

வதாழில்முஹனபொஹர அஹழத்து ெந்து அெர்களுக்கு ேிைம் அளித்து மற்றும் ெிாிொக்கம் வசய்யவும்  

உதவுகிறது. புதுஹம  ஹடக்கும் ெஹகயிைான வதாழில்முஹனபொருக்கு வசய்யப் டும் எங்கள் 

முதலீடுகள், எதிர்காை வதாழில்களுக்கும் கனடாெில் புதுஹம ஹடக்கின்ற சுற்றுச்சூழல் அஹமப் ின் 

ஒட்டுவமாத்த ெளர்ச்சிக்கும்  யனளிக்கும். ” 

- ெிக்ரம் குரானா, தஹைஹம வசயல் அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் பீஹைவ் (BHive). 

"ஆபராக்கியமான சுற்றுச்சூழல் அஹமப் ின் முக்கிய அம்சமானது, குறுக்கு மகரந்தச் பசர்க்ஹக ப ான்றது, 

மற்றும்  மாறு ட்ட  ின்னணிஹயயும் ேிபுணத்துெத்ஹதயும் வகாண்ட மக்கஹள ஒன்றிஹணப் தன் மூைம், 

ோங்கள் பீஹைவ் (BHive) ஐ மட்டுமல்ை, புதுஹம  ஹடக்கும் சுற்றுச்சூழல் அஹமப்ஹ யும் ெளர்த்துக் 

வகாள்கிபறாம்.  புதிய- வதாழில் முஹனபொருக்கு உைகத் தரம் ொய்ந்த திட்ட வசயைாக்கங்கஹள 

ெழங்குெதில் TBDC இன் ேிபுணத்துெத்துடன் இஹணந்து, புதிதாக ெருஹக தரும் வதாழில்முஹனபொர் 

தங்கள் அனு ெத்ஹத வகாண்டு ெருெதற்கும் BHive ஐ ஆதாிப் ஹதயும் ோங்கள் எதிர்போக்குகிபறாம்; 

இது அெரெர்   ிராந்தியத்திலும் ஒட்டுவமாத்த கனடாெிலும் குறிப் ிடத்தக்க  ங்களிப்புகஹள ெழங்கி, 

புதுஹம  ஹடப்புகள் வகாண்ட சிறந்த எதிர்காைத்ஹத உருொக்க ஆதரெளிக்கும் . ” 



 

 

- பஸா ி ரகுோதன், ொாிய உறுப் ினர், படாபரான்ட்படா ெர்த்தக ெளர்ச்சி ஹமயம், முதுேிஹை 

கம்ப்ளயன்ஸ்  ார்ட்னர்,  4S கன்ஸல்ட்டிங் சர்வீசஸ் இன்க்.  
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கனடா ோட்டில் மிக ெிஹரொக ெளர்ந்து ெரும் ேகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கஹளயும் 75,000 

ெணிக அஹமப்புக்கஹளயும் வகாண்டிருக்கிறது. ோங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்கஹள மனத்தில் ஹெத்பத 

வசய்கின்பறாம்.  ைதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்ஹட ோங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுஹமப்  ஹடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் ோங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம்.  ாதுகாப் ான, ேிஹைத்து ேிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு ேகஹரக் 

கட்டஹமப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாஹதயில் ோங்கள்  ங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இஹணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 
ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிஹணப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடு ாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் ேகரம் 

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