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افزائی  قدرکاروباروں کی  (Bramptonمیں دیرینہ برامپٹن ) (milestone eventمائیل اسٹون ایونٹ )

 کی جائے گی

ایونٹ  (Business Milestoneکے بزنس مائیل اسٹون ) (Bramptonاکتوبر کو سٹی آف برامپٹن ) 6، اونٹاریو: (Bramptonبرامپٹن )

 افزائی کی گئی۔  قدرکاروباروں کی  (Bramptonسے زائد دیرینہ برامپٹن ) 20کے موقع پر 

، اقتصادی ترقیاتی کمیٹی (Jeff Bowman، کونسلر جیف بومین )(Mayor Linda Jeffreyاس ایونٹ کا نعقاد میئر لنڈا جیفری )

(Economic Development Committee) ( کے چیئر پرسن، کونسلر ڈوگ ویلینزDoug Whillans) اقتصادی ترقیاتی کمیٹی ،

(Economic Development Committee) ( کے وائس چیئرپرسن، اور برامپٹنBrampton) ( اقتصادی ترقیاتی دفترBrampton 

Economic Development Office) نے وصول کنندگان کی  (کونلسرز مائیکل پیالشی اور پیٹ فورٹینی ) کی جانب سے کیا گیا۔

 کامیابیوں کی عکاسی کرتے ہوئے انہیں فریم سرٹیفکیٹس پیش کیے۔

"راستے میں نشیب و فراز کے ساتھ، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لئے یہ ایک طویل سفر کہ ( نے کہا Mayor Jeffreyمیئر جیفری )

میں سرمایہ کاری کی، اور اس کے لئے، ہم آپ کا  (Bramptonکہا۔ "لیکن آپ نے ثابت قدم رہے، اور برامپٹن ) دمزی نے انہوںرہا ہے،" 

 شکریہ ادا کرتے ہیں۔"

کے ساتھ اس سال کے صدی کے سنگ میل کا جشن مناتے ہوئے، عالقے میں مضبوط جڑوں  (Davis Webb LLPڈیوس ویب ایل ایل پی )

دونوں نے تقریب سے  (Ronald Webbاور رونالڈ ویب ) (Bill Davisقانونی فرم۔ بل ڈیوس ) (Bramptonکے ساتھ ایک ممتاز برامپٹن )

 .Mrاد کرتے ہوئے، ان کی قبولیت کے تبصرہ میں، جناب ویب )کو ی (A. Grenville Davisخطاب کیا۔ فرم کے بانی، ای گرینوئیل ڈیوس )

Webb) ( نے مائل اسٹون ایونٹmilestone event) اور کمیونٹی کی اہمیت دونوں کو تسلیم کیا۔ ،( جناب ویبMr. Webbنے کہا )  کہ

سیکھنے میں مدد کی ہے،"  ی اصولں اخالقکی مثال نے ہمی نکرنا سکھایا ہے۔ اداری کمیونٹی میں شراکت  ںنے ہمی (Grenvilleگرینویل )"

"مجھے یقین ہے کہ ایسا کرنے سے ہی ہم بھرپور فعال ہو سکے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم نے اس کے بدلے میں اس  انہوں نے مزید کہا کہ

 کمیونٹی میں قدر شامل کی ہے۔"

+ سال کے 100یا  75، 50، 25میں آپریشن کے  (Bramptonمیں برامپٹن ) 2016کاروباروں نے  (Bramptonبرامپٹن ) 100تقریباً 

 سنگ میل حاصل کیے ہیں۔

سالوں یا زیادہ عرصہ سے چل رہا ہے اور اس انداز  25میں ایک کاروبار کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ  (Bramptonاگر آپ برامپٹن )

 پر رابطہ کریں۔ edo@brampton.caافزائی چاہتے ہیں، تو  قدرمیں اپنی 
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 وصول کنندہ کمپنیاں موجود ہیں:

 خدمات کے سال کاروبار
 100 (Davis Webb LLPڈیوس ویب ایل ایل پی )

 50 (Mister Transmissionمسٹر ٹرانسمیشن )
 25 (Attrell Hyundaiاٹریل ہنڈائی )

 25 (DanamarkWatercareواٹر کیئر )ڈنمارک 

 25 (Dynacareڈیناکیئر )

 Feast Yourفیسٹ یور آئیز کیٹرنگ انکارپوریشن )
Eyes Catering Inc.) 

25 

 Janpath Metalجان پاتھ میٹل فیبریکیشنز )
Fabrications) 

25 

 25 (Kennedy Opticalکینیڈی آپٹیکل )

 370 Main St N 25 - (Pet Valuپیٹو والو )

 .Sarah Eٹریل پروفیشنل کارپوریشن )-سارہ ای موٹ
Mott-Trille Professional Corporation)  

25 

 Schaefer Systemسیفر سسٹم انٹرنیشنل لمیٹڈ )
International Ltd)  

25 

 25 (Springdale Electricسپرنگ ڈیل الیکٹرک )

SGT ( گروپSGT Group) 25 

 25 (Stitch Itاسٹیچ اٹ )

سینٹ میریز سینئر سٹیزنز ریزیڈنس برامپٹن 

 St. Mary's Senior Citizensانکارپوریٹڈ )
Residence Brampton Inc.) 

25 

 Traditional Bakeryٹریڈیشنل بیکری اینڈ کیفے )
and Café) 

25 

 Viveirosویویروس آٹوموٹیو سروسز )
Automotive Services) 

25 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے  209اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  (Bramptonکینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن ) کے متعلق: (Brampton) برامپٹن

واقع دستیاب ہیں اور یہاں کا کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر م (Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89لوگ شامل ہیں جو 

میں افتتاح ہوا  2007جس کا  (Brampton Civic Hospitalٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

میونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے ک (William Osler Health Systemتھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitter) پر فالو کریں۔ 

 

 میڈیا رابطہ
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 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل ) 
 میڈیا رابطہ کار

City of Brampton 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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