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 ( کی تقریب میں برامپٹن کے دیرینہ کاروباروں کی عزت افزائیmilestoneمائیل سٹون )
 

 Brampton Business Milestone( کے برامپٹن بزنس مائیل سٹون ایونٹ )City of Bramptonبرامپٹن، اونٹاریو: سٹی آف برامپٹن )

Event میں طویل عرصے سے چلنے والے اٹھائیس کاروباروں کی خدمات کو سراہا گیا۔ یہ تقریب برامپٹن ( کی افتتاحی تقریب میں برامپٹن

( کی طرف سے منعقد کی گئی Brampton Economic Development and Tourism Officeاکنامک ڈویلپمنٹ اینڈ ٹورزم آفس )

( کاؤنسلر جیف بومین Chair of the Economic Development Committeeتھی۔ چیئر آف دی اکنامک ڈویلپمنٹ کمیٹی )

(Councillor Jeff Bowman( نے کاؤنسلرز مائیکل پالیشی )Michael Palleschi( اور ڈگ ولنز )Doug Whillans کے ہمراہ )

 اعزاز یافتگان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو فریم شدہ سرٹیفیکیٹس دیے۔

کہا کہ "ہمیں ان کاروباروں پر حقیقی طور پر فخر ہے اور یہ کاروبار چھوٹے ( نے Councillor Bowmanکاؤنسلر بومین )

ہوں یا بڑے ان سب نے برامپٹن کی معیشت میں ایک مثبت کردار ادا کیا ہے اور یہ یقیناً قابل تعریف ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ 

میں غیر معمولی کارکردگی دکھانے والے  ہم اس تقریب کو باقاعدگی سے منعقد کر کے اس شہر میں کاروبار کرنے والوں

 لوگوں کی عزت افزائی کرتے رہیں گے۔"

( میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب کی خاص بات ہارمزورتھ Conservatory( کے اندر کنزرویٹری )City Hallیہ تقریب سٹی ہال )

ور کاروبار اور شہر کے اندر ایک ( کی، جو کہ ڈاؤن ٹاؤن کا ایک مشہHarmsworth Decorating Centreڈیکوریٹنگ سنٹر )

( کو دیے جانے Jim Harmsworthسالہ کاروباری خدمات کو سراہتے ہوئے جم ہارمزورتھ ) 052تاریخی حیثیت رکھتا ہے، 

( اس کو ایک خاندانی کاروبار کے طور پر David( کا بیٹا ڈیوڈ )Mr. Harmsworthواال ایوارڈ تھا۔ اس وقت مسٹر ہارمزورتھ )

ہے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کہ چار پوتے ہیں جو اگلے آنے والے مزید کئی برسوں تک اس چال رہا 

 Harmsworth Decorating۔ سٹی کے موجودہ ریکارڈ کے مطابق ہارمزورتھ ڈیکوریٹنگ سنٹر )ہیںسکتے  کاروبار کو چال

Centreروبار ہے۔( برامپٹن میں سب سے لمبے عرصے سے چلنے واال کا 

یا اس سے زیادہ سال سے چل رہا ہو اور آپ سمجھتے  52اگر آپ برامپٹن میں کسی ایسے کاروبار کے متعلق جانتے ہوں جو 

 پر رابطہ کریں۔ edo@brampton.caہوں کہ اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے تو 

 اعزاز یافتگان کی مکمل فہرست

 مدت )سالوں میں( رکاروبا
 سے زیادہ 50 (Eleven Food Stores 7سیون الیون فوڈ سٹورز )

 سے زیادہ 50 (Al's Barber Shopآلز باربر شاپ )

 25 (Armand Jewelersآرمانڈ جیولرز )

 50 (Armtec LPآرمٹیک ایل پی )

 Bramptonبرامپٹن جارج ٹاؤن مونٹیسوری سکول )
Georgetown Montessori School) 50 سے زیادہ 

 سے زیادہ 50 (.Brampton Gold Club Ltdبرامپٹن گولڈ کلب لمیٹڈ )

 سے زیادہ 50 (Brampton Sheet Metalبرامپٹن شیٹ میٹل )
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 25 (Brunswick Bramalea Lanesبرنزوک برامالی لینز )

 & Buttarبوتار اینڈ ایسوسی ایٹس انکارپوریٹڈ )
Associates Inc.) 25 

 Centre for Educationسنٹر فار ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ )
and Training) 25 

 سے زیادہ 50 (Dairy Queenڈیری کوئین )

 Design Precisionڈیزائن پریسیژن کاسٹنگز انکارپوریٹڈ )
Castings Inc.) 50 سے زیادہ 

 25 (Devrew Merchandisingڈیورو مرچنڈائزنگ )

 Goodisonفائننشل سروسز لمیٹڈ )گڈی سن انشورنس اینڈ 
Insurance and Financial Services Ltd.) 50 سے زیادہ 

 Harmsworth Decoratingہارمزورتھ ڈیکوریٹنگ سنٹر )
Centre) 125 

 Lawrence Lawrenceالرنس الرنس سٹیونسن ایل ایل پی )
Stevenson LLP) 50 سے زیادہ 

 Leisureworldلیژرورلڈ کیئر گیونگ سنٹر )ٹالمور( )
Caregiving Centre (Tullamore location)) 50 

 Municipalمیونسپل مکینیکل کنٹریکٹرز انکارپوریٹڈ )
Mechanical Contractors Inc.) 25 سے زیادہ 

 & Price Plumbingپرائس پلمپنگ اینڈ ہیٹنگ لمیٹڈ )
Heating Ltd.) 25 

 Prouse) پراؤس ڈیش اینڈ کراؤچ بیرسٹرز اینڈ سالیسٹرز
Dash & Crouch Barristers and Solicitors) 50 

 Royal Canadian Legion) 916رائل کینیڈین لیجن برانچ 
Branch 609) 50 

 25 (Sasso Hair and Spaسیسو ہیئر اینڈ سپا )

 Sonny's Drive-Inسنیز ڈرائیو ان ریسٹوران )
Restaurant) 50 

 25 (Steeles Tireسٹیلز ٹائر )

 Ti Automotive Systemsآٹو موٹیو سسٹمز کینیڈا )ٹی 
Canada) 50 سے زیادہ 

 25 (TK's Cateringٹی کیز کیٹرنگ )

 Ultimate Drivers ofالٹی میٹ ڈرائیورز آف کینیڈا )
Canada) 25 

 25 (Winnersونرز )

 

 
 
 



 
 

 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  516متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 96شامل ہیں جو 

میں افتتاح  5112جس کا  (Brampton Civic Hospital)کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم 

www.brampton.ca جائیں یا  پر@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 
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 رابطہ برائے میڈیا

 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )
 سینیئرمیڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.2143 | brian.stitte@brampton.ca 
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