
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ           

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਪਰੂਵ ਪਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਿੀ  
ਰਬ੍ਲ ਡਰੇਵਿ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ  

  ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਰਿਤਾਬ੍, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਹਾਲ ਰਵਖ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (12 ਅਗਿਤ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 8 ਅਗਿਤ, 2021 ਨੰੂ, ਿਨਮਾਨਯੋਗ ਰਵਲੀਅਮ (ਰਬ੍ਲ) ਗਰੇਨਰਵਲ ਡੇਰਵਿ ਪੀ.ਿੀ. 
ਿੀ.ਿੀ. ਓ.ਓ.ਐਨ.ਟੀ. ਰਿਉ.ਿੀ. (William (Bill) Grenville Davis PC, CC, OOnt, QC), ਰਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋਿਲ ਤੌਰ ਤ ੇਰਪਆਰ ਨਾਲ “ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਰਬ੍ਲੀ” (“Brampton Billy”) ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮੌਤ ਦ ੇਿੋਗ ਰਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1971 ਤੋਂ 1985 ਤਿੱਿ 18ਵੇਂ ਪਰੀਮੀਅਰ ਆਫ 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਜੋਂ ਿੂਬ੍ੇ ਨੰ ਿੇਵਾ ਰਦਿੱਤੀ। ਇਿਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਡੇਰਵਿ ਨੇ ਪੀਲ (Peel) (’59-’67), ਪੀਲ ਨੌਰਥ (Peel North) (’67-’75) ਅਤੇ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (’75-’85) ਦੀਆਂ ਰਾਈਰਡੰਗਿ ਲਈ ਐਮ.ਪੀ.ਪੀ. (MPP) ਵਜੋਂ ਿੇਵਾ ਰਦਿੱਤੀ ਿੀ।  

8 ਅਗਿਤ ਨੰੂ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਡੇਰਵਿ ਦੀ ਯਾਦ ਰਵਿੱਚ ਿਾਰੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰਵਖੇ ਝੰਡੇ ਅਿੱ ਧੇ ਝੁਿਾ ਰਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਦੇ 
ਿਲੌਿ ਟਾਵਰ (Clock Tower) ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹਲਿੀਆਂ ਿਰ ਰਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਲੋਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਰਿਤਾਬ੍, 

27 ਅਗਿਤ ਤਿੱਿ, ਿਾਰਜਰਦਨ ਦ ੇਿਾਰਜ ਿਮੇਂ, ਿਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤਿੱਿ, ਰਿਟੀ ਹਾਲ ਦ ੇਮੂਹਰਲੇ ਦਰਵਾਰਜਆਂ ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਰਹੇਗੀ। 

ਿਿੱਲਹ ਰਿਟੀ ਿਾਉਂਰਿਲ (City Council) ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਨਯਰਮਤ ਮੀਰਟੰਗ ਰਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਿਾਉਂਰਿਲ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ 

ਡੇਰਵਿ ਵਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਿੂਬ੍ੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦ ੇਜੀਵਨ ਰਵਿੱਚ ਿੀਤੇ ਿਈ ਖਾਿ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ। ਜੁਲਾਈ ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ 

ਰਵਿੱਚ, ਰਿਟੀ ਿਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪੂਰਵ ਮੇਅਰ ਪੀਟਰ ਰੋਬ੍ਰਟਿਨ (Peter Robertson) ਵਿੱਲੋਂ ਿੀਤੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦਿੱਤੀ ਿੀ, ਜੋ ਿਾਬ੍ਿਾ 
ਪਰੀਮੀਅਰ ਡੇਰਵਿ ਦੇ ਿਨਮਾਨ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਇਿੱਿ ਿਮਾਰਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਰਦੰਦੀ ਹੈ।  

ਨਵੰਬ੍ਰ 2019 ਰਵਿੱਚ, ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਡੇਰਵਿ ਨੰੂ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਿ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) ਵਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ “ਰਿਟੀ ਦਾ ਿੁੰ ਜੀ ਿਨਮਾਨ” (Key to the 

City) ਰਮਰਲਆ ਿੀ। “ਰਿਟੀ ਦਾ ਿੁੰ ਜੀ ਿਨਮਾਨ” ਇਿੱਿ ਪਰਤੀਿਾਤਮਿ ਿਨਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀ, ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਰਿਿੇ ਬ੍ਹੁਤ ਵਡਮੁਿੱ ਲੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਨੰੂ, 

ਜਾਂ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਿਿੇ ਪਰਰਿਿੱਧ ਜਾਂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਮਰਹਮਾਨ ਨੰੂ ਰਦੰਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰ ੰਦਗੀਆਂ ਤ ੇਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। 

ਿਤੰਬ੍ਰ 2021 ਰਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਜੀਵਨ ਤ ੇਪਬ੍ਰਲਿ ਜਸ਼ਨ ਦ ੇਨਾਲ ਇਿੱਿ ਰਨਿੱਜੀ ਅੰਤਮ ਿੰਿਿਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 

ਿਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ, 61 ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਿਾਊਥ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ L6Y 1M9 (61 Main St. S, Brampton, ON L6Y 1M9) ਰਵਖੇ, ਿੈਥੀ 
ਡੇਰਵਿ (Kathy Davis) ਨੰੂ ਫੁਿੱ ਲ ਭੇਜ ੇਜਾ ਿਿਦੇ ਹਨ। ਰਨਵਾਿੀ ਪਰੀਮੀਅਰ ਡੇਰਵਿ ਦ ੇਿਨਮਾਨ ਰਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਚੈਰਰਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਦਾਨ ਵੀ ਿਰ 

ਿਿਦੇ ਹਨ।    

ਰਮਰਤਿ-ਿਚੂਨਾ 

• ਰਵਲੀਅਮ ਗਰੇਨਰਵਲ ਡੇਰਵਿ ਰਮਰਤਿ-ਿੂਚਨਾ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ | ਵਾਰਡ ਰਫਊਨਰਲ ਹੋਮਿ (William Grenville Davis Obituary 

- Brampton, ON | Ward Funeral Homes) 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wardfuneralhomes.com%2Fmemorials%2Fwilliam-grenville--davis%2F4687957%2Findex.php&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc7dbdd5ee34f4672b13308d95dbb746a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637643881964245671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G0e3pI6wbd5cPmRHARU5g0TZzC7RCq6SIPvEExJFHpE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wardfuneralhomes.com%2Fmemorials%2Fwilliam-grenville--davis%2F4687957%2Findex.php&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc7dbdd5ee34f4672b13308d95dbb746a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637643881964245671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G0e3pI6wbd5cPmRHARU5g0TZzC7RCq6SIPvEExJFHpE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wardfuneralhomes.com%2Fmemorials%2Fwilliam-grenville--davis%2F4687957%2Findex.php&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc7dbdd5ee34f4672b13308d95dbb746a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637643881964245671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G0e3pI6wbd5cPmRHARU5g0TZzC7RCq6SIPvEExJFHpE%3D&reserved=0
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ਿਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤ ੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਿ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਿਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਿਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਿੇ ਿਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਿਰਰਸ਼ਤ ਿਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਿਨੀਿ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਿ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਿ 

ਮੋਰਨਿਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਿ ਿਰਮਉਰਨਿੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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