
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਨੌਰਥੈਂਪਟਨ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਦਲ ਕੇ ਨੌਰਥਰਪ ਪਾਰਕ ਰੱਰਿਆ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਅਪਰਲੈ, 2022) – ਅੱਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕਾਂਿਟੇਬ੍ਲ ਜੈਫਰੀ ਨੌਰਥਰਪ (Jeffrey Northrup) ਦੇ ਿਨਮਾਨ ਅਤੇ 

ਯਾਦ ਰ ੱਚ, ਔਰਫਰਿਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਰਥੈਂਪਟਨ ਪਾਰਕ (Northampton Park) ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਦਲ ਕ ੇਨੌਰਥਰਪ ਪਾਰਕ (Northrup Park) ਰੱਿ ਰਦੱਤਾ 
ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਜਲੁਾਈ, 2021 ਨ ੰ  ਰਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਿੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੁਲਿ ਅਫਿਰ 

 ਜੋਂ 31 ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ  ੱਧ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਿੇ ਾ ਰਦੱਤੀ।  
  

ਕਾਂਿਟੇਬ੍ਲ ਨੌਰਥਰਪ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨ ਾਿੀ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1989 ਰ ੱਚ ਕੋਰਟ ਿਰਰਰ ਿਜ (Court Services) ਰ ੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਿੁਰ  ਕੀਤਾ 
ਿੀ ਅਤੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਪਰੁਲਿ ਿਰਰ ਿ (Toronto Police Service) ਰ ੱਚ 1999 ਰ ੱਚ, ਕਾਂਿਟੇਬ੍ਲ  ਜੋਂ ਿਹੁੰ  ਚੱੁਕੀ ਿੀ।  
  

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) ਨੇ ਰਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਾਂਿਟੇਬ੍ਲ ਨੌਰਥਰਪ ਦੇ ਪਰਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੋਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿ ੰ ਘੀ ਿੰ ੇਦਨਾ ਰ ਅਕਤ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਿ ਪਾਰਕ ਨਾਮ ਬ੍ਦਲਣ ਦਾ ਰਹੱਿਾ ਹੋਣ ਤੇ ਿਨਮਾਰਨਤ ਮਰਹਿ ਿ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹਾਂ, ਜ ੋਇਿ ਆਦਰਿ ਲੀਿਰਰਿਪ ਅਤੇ ਬ੍ਰਲਦਾਨ ਨ ੰ  ਯਾਦ 

ਕਰ ਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਕਹਾ, “ਮੈਨ ੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੋਿਤ ਇਿ ਪਾਰਕ ਰ ੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  
ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨ ੰ  ਜੀਰ ਤ ਰੱਿਣਗੇ।”  
  

ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੁਰਲਿ ਚੀਫ, ਜੇਮਿ ਰੈਮਰ (James Ramer) ਨੇ ਰਕਹਾ, “ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੁਰਲਿ ਿਰਰ ਿ ਦੇ  ੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਿਾਿੇ ਫਾਲਨ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੈਕਰਟ  ਕਾਂਿਟੇਬ੍ਲ 

ਜੈਫ ਨੌਰਥਰਪ ਨ ੰ  ਇਹ ਿਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ  ਾਿਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਕਹਾ, “ਇਹ ਪਾਰਕ, ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੇ ਹੋ ੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਬ੍ਰਲਕ ਿਰਰ ਿ ਦੀ  ੈਲਯ  ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ। ਮੈਨ ੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਕ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪਰਰ ਾਰ, ਦੋਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਿੁਿੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹ ੋੇਗੀ।”  
  

ਕਾਂਿਟੇਬ੍ਲ ਨੌਰਥਰਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਰਗਰੇਟ (Margaret), 20 ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ  ੱਧ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਿਰਗਰਮ ਮੈਂਬ੍ਰ ਰਹ ੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਾਉਟਿ ਕੈਨੇਿਾ (Scouts Canada), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲੈਕਰੋਿ (Brampton lacrosse) ਅਤੇ ਿਪੈਿਲ ਓਰਲੰਰਪਕਿ (Special Olympics) 

ਰ ੱਚ ਿਾਮਲ ਰਹ ੇਹਨ।   
  

ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪਰੁਲਿ (Peel Regional Police) ਦੇ ਚੀਫ ਰਨਿਾਨ ਦੁਰਈਅੱਪਾ (Nishan Duraiappah) ਨੇ ਰਕਹਾ, “ਫਾਲਨ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੈਕਰਟ  

ਕਾਂਿਟੇਬ੍ਲ ਜੈਫ ਨੌਰਥਰਪ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਰਰ ਾਰ, ਦੋਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦਾ ਬ੍ਹੁਤ ਰ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਲ ਰੱਰਿਆ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 

ਰਕਹਾ, “ਨੌਰਥਰਪ ਪਾਰਕ, ਿਾਿੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪਰੁਲਿ ਲਈ ਿਾਿ ਥਾਂ ਹ ੋੇਗਾ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਹਮੇਿਾ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ ਰਕ 

ਰਿਟੈਕਰਟ  ਕਾਂਿਟੇਬ੍ਲ ਜੈਫ ਨੌਰਥਰਪ ਕੌਣ ਿਨ। ਇਹ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
 ਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦ ਰਜਆਂ ਦੀ ਿੇ ਾ ਰ ੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਲਦਾਨ ਨ ੰ   ੀ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰੇਗਾ। 
  

ਕਾਂਿਟੇਬ੍ਲ ਨੌਰਥਰਪ ਨ ੰ  ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਦਰੜ  ਚਨਬੱ੍ਧਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿਮਰਪਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਪਆਰ ੇਪਤੀ, ਰਪਤਾ 
ਅਤੇ ਬ੍ੇਟੇ  ਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣ ੇਰਪੱਛੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਰਗਰੇਟ, ਰਤੰਨ ਬੱ੍ਚੇ, ਬ੍ਰੈਨੇਨ (Brennen), ਿਮੈਂਥਾ (Samantha) ਅਤੇ 

ਰਮਚੁਲ (Mitchell) ਅਤੇ ਮਾਂ, ਰਿਆਨ (Diane) ਨ ੰ  ਛੱਿ ਗਏ ਹਨ।  
  



 

 

ਇਿ ਿ ੇਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਿਰੌਪਬ੍ੌਕਿ ਹਅੇਰ (Dropbox here) ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਕਰਰੈਿਟਾਂ ਰ ੱਚ ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰਦਓ।  
  

-30- 

 
 
ਕੈਨੇਿਾ ਰ ੱਚ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਿਰਹਰਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਿ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਿਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਿੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਿੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਿੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
 

https://www.dropbox.com/sh/itw06oqzcwbykxa/AACOEOtVKpGKivV_GcALPHLXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/itw06oqzcwbykxa/AACOEOtVKpGKivV_GcALPHLXa?dl=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

