
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટનના ભતૂપવૂવ પ્રમખુ અન ે 

બ્રમૅ્પટનવાિી સિલ ડસેવિની જીવનયાત્રાન ેિલામી આપશ ે

બ્રમૅ્પટન િીટી હૉલ પિ શોક પસુતતકા ઉપલબ્ધ છે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (12 ઑગતટ 2021) – િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આખા દેશ િાથ ેમાનનીય શ્રી સવસલયમ (સિલ) ગ્રેનસવલ ડેસવિ PC, 

CC, OOnt, Qcના ઑગતટ 8, 2021ના િોજ થયેલ તવગવવાિથી શોકાકુલ છે , જેઓ "બ્રૅમ્પટન સિલીના હુલામણા નામે ઓળખાતા 

હતાાં. પ્રમખુ ડેસવિ ે1971 થી 1985 િુધી ઓન્ટારિયોના 18માાં પ્રમુખ તિીક ેપ્રોસવન્િન ેિવેા આપી હતી. આ પહેલા, શ્રી ડેસવિ પીલ (’59-

’67), પીલ ઉત્તિ (’67-’75) અન ેબ્રૅમ્પટન (’75-’85) મત સવતતાિોમાાં MPP તિીક ેિવેા આપી ચકૂ્યા હતાાં. 

ઑગતટ 8ના િોજ સિટીએ તમામ િવલતો પિના ધ્વજો ઉતાિી િલામી આપી હતી અન ેપ્રમુખ ડેસવિની તમૃસતમાાં સિટી હૉલના ક્લૉક 

ટાવિની િત્તીઓ ઝાાંખી કિી હતી. શોક પુસતતકા ઑગતટ 27મી િુધી સિટી હૉલના અગ્ર દ્વાિ પિ િપ્તાહના કામકાજના રદવિોમાાં િવાિ ે

8:30 વાગ્યાથી િાાંજે 4:30 દિસમયાન જાહેિ જનતાના િદતયો માટે ઉપલબ્ધ હશ ેજેમને તઓેન ેઅાંજસલ આપવાની ઇચ્છા હોય. 

ગઈકાલે િીટી કાઉસન્િલની િામાન્ય િેઠકમાાં, બ્રૅમ્પટન િીટી કાઉસન્િલના િભ્યોએ થોડા પળનુાં મૌન પાળયુાં હતુાં અને શ્રી ડેસવિના બ્રૅમ્પટનમાાં 

તેમજ પ્રોવવાંિ અને દેશના જાહેિજીવન અાંગનેા નોંધપાત્ર યોગદાન સવશેની તમૃસતઓ વાગોળી હતી. જુલાઇના પ્રાિાંભમાાં સિટી કાઉસન્િલે 

ભૂતપવૂવ બ્રૅમ્પટન મેયિ પીટિ િોિટવિનની સવનાંતી માંજૂિ િાખી હતી ક ે$1,00,000 ભૂતપૂવવ પ્રમુખ ડેસવિને િન્માસનત કિવા માટનેા તમાિક 

માટ ેપ્રસતિદ્ધ િાખવામાાં આવ.ે 

નવમે્િિ 2019માાં શ્રી ડેસવિને બ્રમૅ્પટનની "કી ટ ૂદ સિટી” મેયિ પેરિક બ્રાઉનના હતતે પ્રાપ્ત થઈ હતી. "કી ટૂ દ સિટી" એ એક પ્રતીકાત્મક 

િન્માન છે જે નગિપાસલકા િમાજના મોભીને પ્રદાન કિ ેછે, અથવા શહેિના પ્રખ્યાત અથવા પ્રસતસિત અસતસથને અપ ેછે, જેમણ ેશહેિના 

સનવાિીઓના જીવન પ્રભાસવત કયાવ હોય. 

િપ્ટેમ્િિ 2021માાં તમેની ખાનગી અાંસતમયાત્રા િાથે તમેની જીવનયાત્રાન ેજાહિે િલામી અપાશે. પરિવાિ િાથેના પિામશવ િાદ, કેથી ડેસવિને 

પુષપાાંજસલ આ િિનામે મોકલી શકાશે 61 Main St. S, બ્રૅમ્પટન, ON L6Y 1M9. પ્રમુખ ડેસવિની તમૃસતમાાં સનવાિીઓ પોતાની 

પિાંદગીની િખાવતી િાંતથાન ેદાન પણ આપી શક ેછે. 

મતૃ્યનુોંધ 

• સવસલયમ ગ્રેનસવલ ડેસવિ મૃત્યુનોંધ - બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો | વૉડવ ફ્યુનિલ હોમ્િ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.wardfuneralhomes.com/memorials/william-grenville--davis/4687957/index.php&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|c7dbdd5ee34f4672b13308d95dbb746a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637643881964245671|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=G0e3pI6wbd5cPmRHARU5g0TZzC7RCq6SIPvEExJFHpE=&reserved=0
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદવ છે લોકો. અમન ેઊજાવ મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કર્વણનુાં કેન્ર છીએ અને અમે તકસનકી અન ેપયાવવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િુિસિત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 
સમરડયા િાંપકવ (MEDIA CONTACT): 

મોસનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડવનેટિ, સમરડયા એન્ડ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િાંવાદ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384134356|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z+CBkW0FVvN+YyCUNfVcR9tVXRWqgA=&reserved=0
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