
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

                     

 

முன்னாள் அதிபரும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசியுமான பில்  

டடெிஸ் அெர்களுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் இரங்கல் அனுசரிக்கிறது 

வசலுத்துகிறது 

இரங்கல் வசலுத்துெதற்கான புத்தகம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றத்தில் வெக்கப்பட்டுள்ளது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 12, 2021) – உள்ளூாில், ”ப்ராம்ப்ட்டன் பில்லி” என அன்புடன் 

அவைக்கப்பட்டுெந்த டமதகு வில்லியம் (பில்) க்வரன்ெில் டடெிஸ் PC, CC, OOnt, QC,அெர்கள் ஆகஸ்ட் 

8, 2021 அன்று, காலமவடந்ததன் பேரிலரன துக்கத்வத அனுசாிப்பதில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தன்வன 

இவைத்துக்வகாள்கிறது. அதிபர் டடெிஸ் அெர்கள் 1971 முதல் 1985 ெவர ஒன்ட்டடாிடயா 

மாகாைத்தின் அதிபராக டசவெயாற்றினார். இதற்கு முன்னதரக, திரு பேவிஸ் அவர்கள் பீல் ததரகுதி 

(’59-’67) பீல் வேக்கு (’67-’75) மற்றும் ப்ரரம்ப்ட்ேன் (’75-’85) ஆகிய இேங்களுக்கரன MPP ஆக 

இருந்திருக்கிறரர். 

ஆகஸ்ட் 8 அன்று, இந்த அதிேரின் நினனவரக நகர நிர்வரகத்தின் அவனத்து கட்டிேங்களிலும் 

வகாடிகவளத் தரழ்த்திக் கட்ேப்ேட்ேது மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அரங்கத்தின் மணிக்கூண்டில் 

ஒளி மங்கச் வசய்யப்ேட்ேது. இரங்கல் தசலுத்துவதற்கரன புத்தகமரனது, ஆகஸ்ட் 27 ெவர, நகர 

மண்டபத்தின் நுனை வரயிற் கதவுகளின் அருகில், ொர நாட்கள் அனனத்திலும், ேைி டநரமரகிய 

காவல 8:30 - மாவல 4:30 மைி ெவர மாியாவத வசலுத்த ெிரும்பும் வபாதுமக்களுக்கு 

னவக்கப்ேட்டிருக்கும். 

டநற்று நடந்த நகர சவபயின் ெைக்கமான கூட்டத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சனேயின் 

உறுப்பினர்கள் ஒரு நிமிடம் மவுனத்வதக் கவடப்பிடித்தனர், மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், 

மாகாைம் மற்றும் நாடு முழுெதும் வபாது ொழ்க்வகயில் திரு டடெிஸ் வசய்த பல 

குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகவள நிவனவுகளரக பகிர்ந்து வகாண்டனர். முன்னதரக, ஜூவல 

மாத வதாடக்கத்தில், முன்னாள் அதிேரரகிய டடெிஸின் நிவனொக அவனர கவுரவிக்கும் 

விதமரக, நகரத்திற்குள் ஒரு நிவனவுச்சின்னத்வத அனமக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகர முன்னாள் டமயர் 



 

 

பீட்டர் ராபர்ட்சன் அவர்களின் டகாாிக்வகக்கு நகர சனேகவுன்சில் ஏற்றுக்தகரண்டு, $ 100,000 

நிதிக்கு ஒப்புதல் அளித்தது, குறிப்ேித்தக்க விஷயமரகும். 

நெம்பர் 2019 இல், திரு. டடெிஸ் அவர்கள், டமயர் டபட்ாிக் ப்ரவுன் அவர்களிேமிருந்து 

ப்ராம்ப்ட்டனின் கவுரவமிக்க   "நகரத்தின் திறவுடகால்" -ஐப் வபற்றார். "நகரத்தின் திறவுடகால்" 

என்பது நகரத்தின் குடிமக்களின் ொழ்க்வகயில் நல்லததரரு தாக்கத்வத ஏற்படுத்திய 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் மிகவும் மதிப்புமிக்க உறுப்பினர் அல்லது புகழ்வபற்ற அல்லது கவுரெம் 

தேற்ற ஒரு ெிருந்தினருக்கு இந்த நகராட்சி ெைங்கும் ஒரு அவடயாளரீதியரக வைங்கப்ேடும் 

மாியாவதயாகும். 

அவரது வரழ்க்னகனயப் பேரற்றும் விதமரக, வசப்டம்பர் 2021 இல்  ஒரு தனியார் இறுதி சடங்கு 

நடத்தப்படும். அவரதம் குடும்பத்துடன் கலந்தாடலாசித்து, 61 வமயின் வசயின்ட் எஸ், 

பிராம்ப்டன், ON L6Y 1M9 இல் வசிக்கின்ற திருமதி டகத்தி டடெிஸ் அவர்களுக்கு  பூக்கவள 

அனுப்பலாம். அதிேர் டடெிஸ் அவர்களின் நிவனொக குடியிருப்புவரசிகள் தங்களுக்கு 

ெிருப்பமான வதாண்டு நிறுெனங்களுக்கு நன்வகாவடகவள ெைங்கலாம். 

இரங்கல் அறிவிப்பு 

• வில்லியம் க்தரன்வில் பேவிஸ் இரங்கல் அறிவிப்பு -ப்ரரம்ப்ட்ேன் (William Grenville Davis 

Obituary - Brampton, ON) | Ward Funeral Homes 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிவரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கவளயும் 75,000 

ெைிக அவமப்புக்கவளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கவள மனத்தில் வெத்டத 

வசய்கின்டறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்றனர், முதலீட்வட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாைில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூைல்ாீதியிலான புதுவமப் பவடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிவலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகவரக் 

கட்டவமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாவதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இவையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 
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 ஊடக வதாடர்பு 

பமரனிக்கர துக்கல் 

ஒருங்கிவைப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு 

ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரம் 

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