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ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਇਲਸਟੋਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਠਾਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਬਜ਼ਨਸ ਮਾਇਲਸਟੋਨ ਇਵੈਂਟ ਸਵਖੇ 
ਸਨਮਾਸਨਤ ਕੀਤਾ ਸਿਆ। ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਸਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਿਂ ਟੂਸਰਜ਼ਮ ਆਸਫਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਾਉਂਸਸਲਰ ਮਾਈਕਲ ਪੈਲੇਸਚੀ (Michael 

Palleschi) ਅਤੇ ਿਫ ਵਹੀਲੈਨਸ (Doug Whillans) ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ, ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਸਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਉਂਸਸਲਰ ਜੈਫ ਬੋਮੈਨ (Jeff Bowman) ਨੇ 
ਪਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪਰਦਰਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਸਫਕੇਟ ਸਦਿੱ ਤੇ। 

ਕਾਉਂਸਸਲਰ ਬੋਮੈਨ ਨੇ ਸਕਹਾ, “ਸਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਚਮੁਚ ਮਾਣ ਹੈ। ਵਿੱ ਿਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਸਰਆਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਸਵਵਸਥਾ ਸਵਿੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 
ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਸਨਯਸਮਤ ਪਰੋਿਰਾਮ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਸਹਰ ਸਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਿਾਨਦਾਰ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਨਮਾਸਨਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

ਇਹ ਪਰੋਿਰਾਮ ਸਸਟੀ ਹਾਲ ਸਵਖੇ ਕਨਜਰਵੇਟਰੀ ਸਵਿੱ ਚ ਆਯੋਸਜਤ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਸੀ। ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਖੀ ਸਵਿੱ ਚ ਸਜਮ ਹਾਰਮਸਵਰਥ ਨੰੂ, ਪਰਸਤਿਸਠਤ ਿਾਊਨਟਾਉਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ 
ਸਥਾਨਕ ਲੈਂਿਮਾਰਕ, Harmsworth Decorating Centre ਲਈ 125 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਸਨਮਾਸਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਸਫਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸਖਆ 
ਸਿਆ। ਇਿੱ ਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਿੱ ਚ, ਸਜਸ ਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਵਿੱ ਚ ਸਮਸਟਰ ਹਾਰਮਸਵਰਥ ਦੇ ਬੇਟੇ ਿੇਸਵਿ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਆਯੋਜਨ ਸਵਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਅਿੱਿੇ ਸਲਜਾਉਣ ਦੇ ਇਿੱ ਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। Harmsworth 

Decorating Centre ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਸਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰਿਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਦਰਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਸਰਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਸਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ 25 ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱ ਲ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਿਾ ਤਾਂ 
edo@brampton.ca 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਪਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ 

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਲ 

7 Eleven Food Stores 50+ 

Al's Barber Shop 50+ 
Armand Jewelers 25 
Armtec LP 50 
Brampton Georgetown Montessori 
School 50+ 

Brampton Gold Club Ltd. 50+ 

Brampton Sheet Metal 50+ 
Brunswick Bramalea Lanes 25 
Buttar & Associates Inc. 25 
Centre for Education and Training 25 

mailto:edo@brampton.ca


 
 

 

Dairy Queen 50+ 

Design Precision Castings Inc. 50+ 
Devrew Merchandising 25 
Goodison Insurance and Financial 
Services Ltd. 50+ 
Harmsworth Decorating Centre 125 
Lawrence Lawrence Stevenson LLP 50+ 
Leisureworld Caregiving Centre 
(Tullamore location) 50 
Municipal Mechanical Contractors 
Inc. 25 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ  
Price Plumbing & Heating Ltd. 25 
Prouse Dash & Crouch Barristers 
and Solicitors 50 
Royal Canadian Legion Branch 609 50 
Sasso Hair and Spa 25 
Sonny's Drive-In Restaurant 50 
Steeles Tire 25 
Ti Automotive Systems Canada 50+ 
TK's Catering 25 
Ultimate Drivers of Canada 25 
Winners 25 

 
 
 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਿਾ ਸਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਿਾ ਿਸਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਸਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਿਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਸਪਛੋਕੜ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੰੂ ਸਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਿਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਿਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵਿੱ ਚ ਖਸੋਲਹਆ ਸਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਸਵਕ ਹਸੋਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਸਸਟਮ ਦਾ ਸਹਿੱ ਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਬਰਾਇਨ ਸਸਟਟਲ (Brian Stittle) 

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca 
 

     

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx

