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 بل ڈیوس کی زندگی کی یاد گار پریمیئر اور برامپٹن کے رہائشی  سابق میں سٹی آف برامپٹن 
 ئی جا رہی ہے پورے جوش و خروش سے منا

 تعزیتی کتاب برامپٹن سٹی ہال میں رکھ دی گئی ہے 

جنہیں پیار سے "برامپٹن بِلی"   PC, CC, OOnt, QC سٹی آف برامپٹن جناب ولیم )ِبل( گرینِول ڈیوس –  ( 2021اگست  12برامپٹن، آن )
بھرپور  تعزیتی تقریبات میں  و منعقد کی جانے والی ک  2021اگست  8مورخہ  ملکی سطح پر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کی وفات کی

کے لیے اپنی خدمات سر انجام  تک صوبے  1985تا  1971ویں پریمیئر کے طور پر 18پریمیئر ڈیوس نے اونٹیریو کے  حصہ لے رہا ہے۔ 
  MPPمیں بطور   ہ جات ( کے انتخابی حلق 85-75( اور برامپٹن )75-67، پیل نارتھ ) ((67-59 ۔ اس سے پہلے مسٹر ڈیِوس نے پیلدی تھیں

 اپنی خدمات سر انجام دیں۔

اگست کو اپنی تمام سہولت گاہوں پر لہرائے جانے والے جھنڈے سرنگوں کیے اور پریمیئر ڈیوس کی یاد میں برامپٹن سٹی ہال   8سٹی نے 
وں پر  اگست تک  ہفتے کے کام کے دنوں میں سٹی ہال کے سامنے کے درواز 27کے گھنٹہ گھر کو بھی مدھم کر دیا۔ ایک تعزیتی کتاب 

بجے تک ایسے لوگوں کے لیے دستیاب ہو گی جو انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے   4:30سے شام  8:30اوقات کار کے دوران صبح 
 ہیں۔ 

گذشتہ روز سٹی کونسل کے باقاعدہ اجالس میں برامپٹن سٹی کونسل کے اراکین نے ان کی یاد میں ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی اور  
ان خدمات پر روشنی ڈالی گئی جو مسٹر ڈیوس نے برامپٹن، صوبے اور ملک بھر میں عوامی زندگی میں بہتری النے کے  مسٹر ڈیوس کی 

حوالے سے سر انجام دی تھیں۔ جوالئی کے مہینے کے اوائل میں، سٹی کونسل نے برامپٹن کے سابقہ میئر پیٹرک رابرٹسن کی جانب سے  
سابق پریمیئر ڈیوس کی ایک یادگار تعمیر کرنے کے لیے   انہوں نے سٹی کے اندر ایک درخواست کی منظوری دی تھی، جس میں

 وقف کرنے کی گزارش کی تھی۔  $100,000

(" کے اعزاز سے  Key to the Cityمیں، مسٹر ڈیوس کو میئر پیٹرک برأون کی جانب سے برامپٹن کے "کی ٹو دی سٹی )  2019نومبر 
المتی اعزاز ہے جو میونسپیلٹی کمیونٹی کے کسی انتہائی قابل قدر رکن یا سٹی آف برامپٹن کے کسی  نوازا گیا تھا۔ "کی ٹو دی سٹی" ایک ع

 ایسے ہر دلعزیز یا باوقار مہمان کو عطا کرتی ہے جس نے شہر کے باشندوں کی زندگیوں پر مثبت اثرات مرتب کیے ہوں۔ 

جبکہ ان کی زندگی کے مختلف پہلؤوں پر روشنی ڈالنے کے لیے  میں ان کی یاد میں ایک نجی تقریب منعقد کی جائے گی  2021ستمبر 
  ON L6Y 1M9مین اسٹریٹ، برامپٹن،  61ان کی فیملی کی اجازت سے، کیتھی ڈیوس کو  قریب کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ ایک عوامی ت 

 پریمیئر ڈیوس کے اعزاز میں رہائشی اپنی پسندیدہ چیریٹی کو عطیات بھی بھیج سکتے ہیں۔ پر پھولوں کے گلدستے بھیجے جا سکتے ہیں۔

 بامتعلق وفات 

 برامپٹن، آن | وارڈ فُنرل ہومز  -ولیم گرینِول ڈیوس اوبیچوئری  •
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سے زائد کاروباروں کا گھر   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

اور ہم ٹیکنالوجی اور  ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں ہے۔
نا سکیں جو محفوظ، قابل ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر ب

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹردوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 میڈیا کنٹیکٹ
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 مونیکا ڈوگال  
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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