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ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਡਵੇਿਸ ਿ ੈੱਬ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. (Davis Webb LLP) ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪਰੂਨ ਵਬਜ਼ਨਸ ਮਾਈਲਸਟਨੋ 

(Business Milestone) 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਵਬਜ਼ਨਸ ਮਾਈਲਸਟਨੋ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਖ ੇਸਨਮਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਕਈ ਕੰਪਨੀਆ ਂਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟ ਰੀਓ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਵਤਹਾਸ ਹ , ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਵਸੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 
ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਿ ਦਾ ਿਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾੱ 
ਕੰਪਨੀ ਡੇਵਿਸ ਿ ੈੱਬ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. (Davis Webb LLP) ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ।  
 
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨੰੂਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ, ਵਨੈੱਿੀ ਐਸਟੇਟ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਨੈੱਿੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀ ਹ  ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਿਨਤਾ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।  
 
ਡੇਵਿਸ ਿ ੈੱਬ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 100 ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ , ਵਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਵਿਖੇ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਬਜ਼ਨਸ ਮਾਈਲਸਟੋਨ (Brampton Business Milestone) ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ 25, 50, 75, 100 ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਾਲਾ ਿਰਹੇ-ਗੰਢਾਂ ਨੰੂ ਵਚੰਵਨਹ ਤ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ 
ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਮ ਹਾਰਮਸਿਰਥ (Jim Harmsworth) ਨੰੂ, ਇੱਕ ਪਰਵਤਸ਼ਵਠਤ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ, 
ਹਾਰਮਸਿਰਥ ਡ ਕੋਰੇਵਟੰਗ ਸੈਂਟਰ (Harmsworth Decorating Centre) ਲਈ 125 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਵਖਆ ਵਗਆ।  
 

ਪੀਲ ਕਾਉਂਟੀ (Peel County) ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਵਸੱਧ ਿਕੀਲ ਅਤੇ ਕਰਾਉਨ ਅਟਾਰਨੀ ਏ. ਗਰੇਨਵਿਲੇ ਡੇਵਿਸ ਵਕਉ.ਸੀ. (A. Grenville Davis Q.C.) ਨੇ 
1916 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਰੇਨਵਿਲੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਵਿਵਲਅਮ ਿੀ. (ਵਬਲ) ਡੇਵਿਸ (William G. (Bill) Davis), 1950 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ 
ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। 1959 ਵਿੱਚ, ਵਬਲ ਨੰੂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਵਣਆ ਵਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਿਨਤਾ ਦੀ ਸੇਿਾ ਵਿੱਚ 
ਸਮਰਵਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਵਦੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1971 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਓਨਟ ਰੀਓ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਿਿੋਂ ਸੇਿਾ ਵਦੱਤੀ। ਵਬਲ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲ ਿਿੋਂ 
ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੂ ਵਰੱਬਨ 
ਐਕਸਪਲੋਰੇਟੋਰੀ ਪ ਨਲ (Blue Ribbon Exploratory Panel) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। 
 

“ਡੇਵਿਸ ਿ ੈੱਬ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਨੇ ਵਸਰਫ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਵਮਸਾਲਯੋਗ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਿਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਹ , ਉਹ ਨਾਗਵਰਕ ਿੁੜਾਿ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਿੀ ਰਹੇ 
ਹਨ,” ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਿ ਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਕਹਾ ਵਕ, “ਸਾਨੰੂ ਮਾਣ ਹ  ਵਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੌਿੂਦ 
ਹ ।”  
 
ਰੋਨਾਲਡ ਿ ੈੱਬ ਵਕਉ.ਸੀ. (Ronald Webb Q.C.) 1950 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਬਲ ਅਤੇ ਗਰੇਨਵਿਲੇ ਡੇਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਬਲ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਿਰਤਮਾਨ 
ਭਾਈਿਾਲ, ਨੀਲ ਿੀ. ਡੇਵਿਸ (Neil G. Davis) ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਡੇਵਿਸ ਿ ੈੱਬ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਵਿਖੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ 
ਤੀਿੀ ਪੀੜਹੀ ਹਨ।  
 
“ਅਸੀਂ ਵਬਜ਼ਨਸ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਪਰੋਗਾਰਮ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਨੀਲ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਸਾਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਵਿਚਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿੜਹਾਂ ਅਤੇ - ਵਸਟੀ ਵਿੱਚ, ਓਨਟ ਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕ ਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਿਨਤਾ ਦੀ ਸੇਿਾ ਵਿੱਚ - ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤ ੇਪਏ ਸਾਡੇ ਪਰਭਾਿ 'ਤੇ 
ਮਾਣ ਹ ।” 
 



 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿੱਧਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹ , ਵਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹ ਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲ  ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਵਮਆਨੇ 
ਐਟਂਰਪਰਾਈਜ਼ਾਂ ਤਕ, ਤਕਰੀਬਨ 9,000 ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹ  
ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਲ-ਪੱਥਰਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕਰਦਾ ਹ ।  
 
ਿੇ ਤੁਸੀਂ 25, 50, 75, 100 ਿਾਂ 100 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ edo@brampton.ca 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ।  
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕ ਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਵਿਧ ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸੱਧ ਹ  ਿੋ 89 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹ । ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕ ਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਿੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਿਾਿਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਮਲਦੀ ਹ । 2007 ਵਿੱਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਿਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਿਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹ ਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹ , ਿੋ ਵਕ 
ਕ ਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹ । ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 
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