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ਅਕਤੂਬਰ 26‚ 2015 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਟਾਂਪਾ ਬੇਅ ਵਪਾਰ ਵਫਦ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨ:  ਮੇਅਰ ਲ ਿੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ, ਆਰਲਿਕ ਲਵਕਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਪਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇਿੰ ਲਦਆਂ ਨੇ ਟਾਂਪਾ ਬੇਅ‚ ਫ ੋਰੀਡਾ 
ਖੇਤਰ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਲਸਆਸੀ ਨੁਮਾਇਿੰ ਲਦਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੱੁਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਗਰੇਟਰ ਟੋਰਿੰਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਲ ੱਸਾ  ੋਣ ਦੇ 
ਨਾਤੇ, ਇ  ਗਰੱੁਪ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਤੀਰੂਪਾਂ ਨੂਿੰ  ਮੀਲਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧਵਾਰ‚ ਅਕਤੂਬਰ 21 ਨੂਿੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਲਤ ਾਸਕ ਐ ਡਰ ੀਆ ਲਵੱਚ ਇੱਕ 
 ਿੰ ਚ  ਈ ਲਮਲ ਆ।   

ਲਸਟੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਪਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿੰਯੁਕਤ ਪਲ  ਕਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਲਰਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ  ਾਭ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋ  
ਕਰਨਾ ਸੀ। ਟਾਂਪਾ ਬੇਅ ਦ ੇਵਫਦ ਲਵੱਚ ਟਾਂਪਾ ਲਸਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ, ਬੌਬ ਬੱਖੌਰਨ‚ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਜ਼ਬਰਗ ਦਾ ਮੇਅਰ‚ ਲਰਕ ਕਰਾਈਜ਼ਮੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮ  
ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਲਵੱਚ ਟਾਂਪਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ ੂ ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਸ ੂ ਤਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਲਨਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ  ਸਨ।   

“ਟਾਂਪਾ ਅਤੇ ਲ ੱ ਜਬੌਰੋ ਕਾਊਂਟੀ ਦ ੇ600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ ਸਾਇਿੰ ਸ‚ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾ ੋਜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਲਸਊਟੀਕ  ਕਿੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ‚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਵਕਾਸ 
ਅਤੇ ਪਸਾਰ  ਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗਹਾ  ੈ” ਮੇਅਰ ਲ ਿੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ ਦਾ ਕਲ ਣਾ  ੈ।    

ਟਾਂਪਾ ਸ਼ਲ ਰ ਫ ੋਰੀਡਾ ਲਵੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾ ਾ  ੈ, ਅਤੇ ਇ  ਖੇਤਰ ਬ ੁਤ ਸਾਰੇ ਲਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਸਾਇਿੰ ਸਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਇ ਾਵਾ ਲਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਇਿੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਵਚ ੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਘਰ  ੈ। ਇੱਿੇ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀ  ਲਨਰਮਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮ ੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ 
 ੈ‚ ਲਜਸ ਲਵੱਚ 3ਡੀ (3D) ਲਪਰਿੰ ਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਨਰਮਾਤਾ‚ ਅਤੇ ਪੈਕੇਲਜਿੰ ਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੁਮਾਇਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ   ਨ। 

“ਬਰੈਂਪਟਨ- ਟਾਂਪਾ ਬੇਅ ਸਬਿੰਧ ਪਰਸਪਰ ਲਵਕਾਸ ਦੇ  ਈ ਇੱਕ ਮੁਮਲਕਨ‚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਲਮ ਵਰਤਣ ਦੇਣ  ਈ ਜਗਹਾ ਮੁ ੱਈਆ ਕਰੇਗਾ‚” ਮੇਅਰ 
ਲ ਿੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ ਦਾ ਕਲ ਣਾ  ੈ। 
    

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੌਂ ਵਾਂ-ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲ ਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਵਲਵਧ  ੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਲਸੱਧ  ੈ, ਜੋ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਲਪਛੋਕੜਾਂ ਦੇ  ੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ  ੈ, ਜੋ 89 
ਲਭਿੰਨ ਲਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋ ਦੇ  ਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਲ ਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇ ੱਦ ਆਧੁਲਨਕ ਲਦ ਪਰਚਾਵਾ ਸ ੂ ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ  ਲਵਕਲਸਤ  ੋ 
ਰ ੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾ ੀਆਂ ਤੱਕ ਪ ੁਿੰ ਚ  ੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਸਲਵਕ  ਸਪਤਾ  (Brampton Civic Hospital), ਜੋ 2007 ਲਵੱਚ ਖੱੁਲ ਹਆ ਸੀ, ਲਵ ੀਅਮ ਓਸ ਰ  ੈ ਿ 
ਲਸਸਟਮ (William Osler Health System) ਦਾ ਇੱਕ ਲ ੱਸਾ  ੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਲਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ  ਸਪਤਾ ਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਇੱਕ  ੈ।  ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਈ, 
www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton  ’ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ। 
 

- 30 - 

 

 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ   
ਬਰਾਇਨ ਸਲਟਟੱ   
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ  
ਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca   

 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:brian.stittle@brampton.ca

