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ਲੰਮ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦ ੇਆ ਰਹ ੇਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਰਬੋਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਈਲਸਟਨੋ ਪਰਗੋਰਾਮ ਵਿਖ ੇਸਨਮਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਬਜ਼ਨਸ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਪਰੋਗਾਰਮ (Business Milestone Event) ਵਿਖੇ 20 ਲੰਬੇ 
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey), ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਵਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (Economic Development 

Committee) ਦੇ ਮੁਖੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ ਬੋਮਨ (Jeff Bowman), ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਵਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਡਗ ਵਿਿਲੈਨਸ 

(Doug Whillans) ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਵਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਆਵਫਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi) 
ਅਤੇ ਪੈਟ ਫੋਰਵਟਨੀ (Pat Fortini) ਨੇ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣ ਿਾਲੇ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਿੰਡੇ। 

 “ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਿੀ ਆਈਆਂ ਸਨ,” ਮੇਅਰ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 
ਵਕਹਾ, “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵਨਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”  

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਜੜ੍ਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਵਸੱਧ ਲਾਅ ਕੰਪਨੀ, ਡੇਵਿਸ ਿੈੈੱਬ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. (Davis Webb LLP)ਇਸ ਸਾਲ ਸਦੀ 

ਦਾ ਮੀਲਪੱਥਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਬਲ ਡੇਵਿਸ (Bill Davis) ਅਤੇ ਰੋਨਾਲਡ ਿੈੈੱਬ (Ronald Webb) ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 

ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਏ. ਗਰੇਨਵਿਲ ਡੇਵਿਸ (A. Grenville Davis) ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਮਸਟਰ ਿੈੈੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਸਿੀਕਾਰਤਾ ਵਟੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਲਪੱਥਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਹੱਤਿ ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਵਰਆ। “ਗਰੇਨਵਿਲ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਵਸਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਨੈਵਤਕਤਾ ਵਸੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ,” ਵਮਸਟਰ ਿੈੈੱਬ ਨੇ ਵਕਹਾ। “ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ 
ਵਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਪੰਨ ਬਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਹੱਤਿ ਨੰੂ ਿਧਾਇਆ ਹੈ।”  

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਂਨੇ 2016 ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 25, 50, 75 ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਾਲ ਦਾ ਮੀਲਪੱਥਰ ਪੂਰਾ 
ਕੀਤਾ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ 25 ਜਾਂ ਿੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ 
ਤਾਂ edo@brampton.ca 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
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ਮੌਜਦੂ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀਆ:ਂ 

ਕਾਰਬੋਾਰ ਸੇਿਾ ਦ ੇਸਾਲ 
ਡੇਵਿਸ ਿੈੈੱਬ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. (Davis Webb LLP) 100 
ਵਮਸਟਰ ਟਰਾਂਸਵਮਸ਼ਨ (Mister Transmission) 50 
ਐਟਰੇਲ ਹੰੁਡਈ (Attrell Hyundai) 25 
ਡਾਨਾਮਾਰਕ ਿਾਟਰਕੇਅਰ (Danamark Watercare) 25 
ਡਾਇਨਾਕੇਅਰ (Dynacare) 25 
ਫੀਸਟ ਯੂਅਰ ਆਈਸ ਕੇਟਵਰੰਗ ਇੰਕ. (Feast Your Eyes Catering Inc.) 25 
ਜਨਪਥ ਮੈਟਲ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (Janpath Metal Fabrications) 25 
ਕੈਨੇਡੀ ਔਪਟੀਕਲ (Kennedy Optical) 25 
ਪੈਟ ਿੈਲੁ - 370 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਐਨ. (Pet Valu – 370 Main St N) 25 
ਸਾਰਾ ਈ. ਮੌਟ-ਵਟਰਲ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Sarah E. Mott-Trille Professional Corporation) 25 
ਸ਼ੈਫਰ ਵਸਸਟਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲਵਮਟੇਡ (Schaefer System International Ltd.)  25 
ਸਵਪਰੰ ਗਡੇਲ ਇਲੈਕਵਟਰਕ (Springdale Electric) 25 
ਐਸ. ਜੀ. ਟੀ. ਗਰੱੁਪ (SGT Group) 25 
ਸਵਟਚ ਇਟ (Stitch It) 25 
ਸੈਂਟ ਮੈਰੀਜ ਸੀਨੀਅਰ ਵਸਟੀਜ਼ਨਸ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੰਕ. (St. Mary's Senior Citizens Residence 

Brampton Inc.) 
25 

ਟਰੈਵਡਸ਼ਨਲ ਬੇਕਰੀ ਐਡਂ ਕੈਫੇ (Traditional Bakery and Café) 25 
ਵਿਿੇਰਸ ਆਟੋਮੋਵਟਿ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ (Viveiros Automotive Services) 25 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਵਿਧ ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜ੍ਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਿੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਿਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਖਵੋਲਿਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਿਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਿਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 
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