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تاریخی بزنس مائیل  کی( کے لئے اDavis Webb LLP) LLP بیو وسیڈ( کی Bramptonبرامپٹن )

 (Business Milestoneاسٹون )

( تقریب میں قدر افزائی Business Milestone( کی بزنس مائیل اسٹون )Bramptonکئی کمپنیوں میں سے ایک جس کی برامپٹن )

 کی گئی
 

 ابیاور کام اتیشخص یممتاز عوام یبہت س ںیہے جس م خیقابل فخر تار کیا ی( کBrampton: برامپٹن )وی(، اونٹارBramptonبرامپٹن )

 ں،یکردہ پا سکتے ہ کجایحد تک  یان عناصر کو اس ںی( مDavis Webb LLP) LLP بیو وسیآپ ڈ ی۔ شاذ و نادر ہںیکاروبار شامل ہ

 سالوں کا جشن منا رہی ہے۔  100فرم جو اس سال اپنی فعالیت کے  ی( قانونBramptonبرامپٹن ) کیا

 
سے نمٹی فرم رئیل اسٹیٹ اور زمین کی ترقی کے قانون، کاروباری قانون، ذاتی اسٹیٹ کی منصوبہ بندی اور ذاتی قانونی خدمات کے معامالت 

 ہے اور اس کے پرنسپلز اور شراکت داروں، مقامی اور عالقائی سطح پر عوامی خدمت میں بھی مصروف عمل ہیں۔
 

 6 ںیہال م یسٹ یہے جس ک کیسے ا ںیسے زائد کاروباروں م 100( کے Brampton( برامپٹن )Davis Webb LLP) LLP بیوڈیوس 
، 50، 25۔ پروگرام یجائے گ یک یعزت افزائ ںیم بی( تقرBusiness Milestoneاسٹون ) لی( بزنس مائBramptonاکتوبر کو برامپٹن )

 یتھا۔ گزشتہ سال ک ایگ ایشروع ک ںیم 2015سالگراہوں کو اجاگر کرتا ہے، اور اس کا اجراء  یک+ سالہ کاروبار  100اور  100، 75

 کی(، اHarmsworth Decorating Centreسنٹر ) ٹنگیکوری( کو ہارمزورتھ ڈJim Harmsworthجم ہارمزورتھ ) ںیم وںیجھلک

قبول کرتے  ٹیفکیکا سرٹ یقدر افزائ ںیسال کے سلسلے م 125کے  رنِشان، کے لئے کاروبا یاِمتیاز یمشہور ڈاؤن ٹاؤن کاروبار اور مقام

 دیکھا گیا۔ہوئے 

 
فرم  ںیم 1916نے  ،یاور کراؤن اٹارن لیممتاز وک کیکے لئے ا یکاؤنٹ لی.(، پA. Grenville Davis Q.C) یس ویک وسیڈ لینویگراے 

 اریاخت تیشمول ںیفرم م ںیم 1950نے وسط  ٹے،یکے ب لینوئی(، گرWilliam G. (Bill) Davis) وسی)بل( ڈ یج می۔ ولیتھ یرکھ ادیبن یک

بنا پر  یخدمت کے لئے اپنے وقت کو وقف کرنے ک یاور انہوں نے عوام ایگ ایمقننہ کا رکن منتخب ک ی( کو صوبائBillبل ) ں،یم 1959۔ یک

 ںیکے طور پر فرم م لی۔ بل نے وکںیک شیکے طور پر خدمات پ ئریمیکے پر ویاونٹار نیکے ماب 1985سے  1971۔ اس نے یفرم چھوڑ د

 Blue) نلیپ سرچیربن ر ویکے لئے بل امیکے ق یورسٹیونی کیا ںی( مBramptonالحال وہ برامپٹن ) یاور ف ،یک اریاخت تیدوبارہ شمول
Ribbon Exploratory Panel چیئرمین ہیں۔( کے 

 
 یبلکہ وہ شہر ں،یہ ںیخدمات فراہم ک یقانون یکے لئے نہ صرف مثال یونٹیکم ی( نے ہمارDavis Webb LLP) LLP بیو وسیڈ"

ہے کہ  یخوش ںی( نے کہا۔ "ہمMayor Linda Jeffrey) یفریلنڈا ج ئریم ی( کBrampton" برامپٹن )ں،یرہنما رہے ہ یبھ ںیم تیمشغول

 ۔"ںی( کو گھر کہتے ہBramptonوہ برامپٹن )

 

 اریاخت تیشمول ںی( مBill and Grenville) وسیڈ لینوئیبل اور گر ںیم 1950 ری.( نے بدRonald Webb Q.C) یس ویک بیو رونالڈ

 LLP بیو وسیاور ڈ یک اریاخت تیشمول ںیفرم م ںینے بعد م (،Neil G. Davis) وسیڈ یج لیموجودہ پارٹنر، ن ٹے،ی( کے بBill۔ بل )یک

(Davis Webb LLPم )کی تیسری نسل ہیں۔خاندان  ںی 

 
( نے کہا۔ "ہم برامپٹن Neil Davis( ایونٹس کے متمنی رہے ہیں،" نیل ڈیوس )Business Milestone"ہم بزنس مائل اسٹون )

(Brampton میں اپنی جڑوں پر، اور اثرات جن کے ) شہر میں عوامی خدمت میں،  -حامل ہمارے لوگ رہے ہیں، پر فخر کرتے ہیں

 اونٹاریو میں، اور کینیڈا بھر میں۔"
 

 9,000( قومی کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر سے لے کر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں تک، تقریباً Bramptonبرامپٹن )

( کی معیشت میں مثبت Bramptonگرمیوں کا فروغ پزیر مرکز ہے۔ ہر ایک برامپٹن )کاروباری اداروں کے فخر کے ساتھ، تجارتی سر

( کو تسلیم کر کے ان کی عزت business milestones( کا شہر اہم بزنس سنگ میلز )Bramptonکردار ادا کر رہا ہے، اور برامپٹن )

 افزائی کرتا ہے۔
 

( میں کاروبار کرتے رہے ہیں، تو براہ مہربانی ہم سے رابطہ کریں Brampton+ سالوں سے برامپٹن ) 100یا  100، 75، 50، 25اگر آپ 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے  209( اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں Bramptonکینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن ) ( کے متعلق:Bramptonبرامپٹن )

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

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

( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات William Osler Health Systemمیں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم ) 2007

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caکے لیے 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار

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