
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન વર્લ્ડ વૉિ II નાાં અાંતની 75મી વર્ડગાાંઠ પિ સ્મિણાાંજલિ આયોજન કિશ ે

 
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (ઓગસ્ટ 27, 2020) – બુધવાિ, સપ્ટમે્બિ 2 નાાં િોજ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન વર્લ્ડ વૉિ II નાાં અાંતની 75મી વર્ડગાાંઠની 

યાદ તાજી કિવા સ્મિણાાંજલિ આયોજન કિશ.ે બ્રેમ્પટનના વટેેિન્સ ઓફ વૉિ (લનવૃત્ત યુદ્ધવીિો) તેમજ છેવટ ેબલિદાન આપનાિાઓનુાં 

સન્માન સીટીના બ્રમે્પટન રિમેમ્બસડ વબેપજે પિ કિવામાાં આવશ,ે અન ેસીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની બધી સગવ્ોમાાં ધ્વજ અ્ધા (હાફ-મસ્ટ 

ફ્િેગ્સ) ફિકાવવામાાં આવશ.ે 

 

સપ્ટેમ્બિ 2 નાાં િોજ, બ્રેમ્પટન રિમેમ્બસડ વેબપજે પિ મેયિ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) અને બ્રમે્પટનના WWII વટેેિન્સ ઓફ વૉિ, 

પાઇિોટ ઓરફસિ લબિ બુિેિ (Bill Burrell) અને સ્વગડસ્થ કનડિ એ્વ્ડ કોનોવિ (Colonel Edward Conover) નાાં વીર્યો સાંદશેાઓ 

તેમજ આ મહત્વની વર્ડગાાંઠના ઇલતહાસ પિ વધ ુમાલહતી પણ બતાવવામાાં આવશ.ે  

 

બીજા લવશ્વયુદ્ધમાાં ફિજ બજાવનાિ બ્રેમ્પટલનઅન્સના ફોટા અન ેનામો પણ સપ્ટેમ્બિ 2 નાાં િોજ જણાવવામાાં આવશ.ે 

 

વધ ુમાલહતી મેળવવા અન ેવબેસાઇટ www.brampton.ca/bramptonremembers પિ સપ્ટમે્બિ 2 નાાં િોજ પોતાના સાંસ્મિણો અને 

શ્રદ્ધાાંજલિઓ ઓનિાઇન આપવા સમુદાયનુાં સ્વાગત છે.  

 

બકેગ્રાઉન્્ (પશ્ચાદભ)ૂ 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન સપ્ટેમ્બિ 2, 1945 નાાં િોજ જાપાન દ્વાિા શિણાગલત સ્વીકાિવાની સાથે બીજા લવશ્વયુદ્ધના થયેિા ઔપચારિક અાંતનુાં 

સ્મિણાાંજલિ આયોજન કિશ.ે કનેેર્યન દળોએ હોંગકોંગ લસવાય, પેલસરફક લથયેટિમાાં ફિજ બજાવી ન હતી ત્યાિ,ે ઘણાાં બ્રમે્પટલનઅન્સે યુદ્ધના 

યુિોલપયન લથયેટિમાાં ફિજ બજાવી હતી, બ્રેમ્પટલનઅન્સની નોંધપાત્ર સાંખ્યાએ પણ આપણાાં એિાઇ્ કન્િીસના (સાથી દેશોના) દળો સાથે 

પેલસરફક લથયેટિમાાં ફિજ બજાવી હતી.  

 

સપ્ટેમ્બિ 2 નાાં િોજ, સીટી બધાાં બ્રેમ્પટલનઅન્સની સેવાને સ્મિણાાંજલિ આપશ ેઅને આપણ ેઆજે જે સ્વતાંત્રતા માણીએ છીએ તેન ે

સાચવવા અન ેબચાવવા છેવટનુાં બલિદાન આપનાિાઓને યાદ કિશ.ે 

 

અવતિણો (ક્વૉટ્સ): 

“બીજુાં લવશ્વયુદ્ધ 75 વર્ડ પહેિાાં પૂરાં થયુાં હતુાં, અન ેતનેાથી બ્રેમ્પટનમાાં ઘણાાંના જીવન સલહત, દુલનયામાાં ફેિફાિો થયા હતા. હુાં યુદ્ધમાાં 

લનિઃસ્વાથડપણ ેફિજ બજાવનાિ સૌનો આભાિ માનુાં છુાં – તે િોકોની સેવાને િીધ ેઆજે આપણે આપણી સ્વતાંત્રતાનો આનાંદ માણીએ છીએ. 

આપણાાં ઇલતહાસના આ મહત્વના ભાગન ેસ્મિણાાંજલિ આપવા આપણ ેરૂબરૂમાાં ભગેા થઇ શકતા નથી ત્યાિ,ે હુાં બીજા લવશ્વયુદ્ધના અાંતને 

સન્માન આપવા સપ્ટેમ્બિ 2 નાાં િોજ બ્રમે્પટન રિમેમ્બસડ વેબપજે જોવા દિેક વ્યલક્તન ેકહુાં છુાં.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“આપણે બીજા લવશ્વયુદ્ધના અાંતની 75મી વર્ડગાાંઠ ેસ્મિણાાંજલિ આપવા રૂબરૂમાાં ભેગા થઇ શકતા નથી ત્યાિ,ે આપણે આપણાાં ઇલતહાસમાાં 

આ મહત્વની ક્ષણ યાદ કિવાનુાં ચાિુ િાખીએ તે મહત્વનુાં છે. સીટી કમડચાિીઓએ શ્રદ્ધાાંજલિ આપવા એક ખાસ ઓનિાઇન સ્પસે બનાવી છે, 
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જેમાાં વીર્યો સાંદેશાઓ, ફોટા, શોક સાંદેશાઓનુાં પુસ્તક અને ઘણાં સામેિ છે. કૃપા કિી વટેેિન્સ ઓફ વૉિ અને યુદ્ધનો ભોગ બનનાિાઓને 

સન્માન આપવા સપ્ટેમ્બિ 2 નાાં િોજ બ્રમે્પટન રિમેમ્બસડ વેબપજે જોશો.” 

- ્ેલવ્ બારિક (David Barrick), ચીફ એ્લમલનસ્િેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“હુાં લવશ્વયુદ્ધ II નાાં અાંતે 75મી વર્ડગાાંઠના ભાગરૂપ ેસ્મિણાાંજલિ આયોજન કિવા બદિ સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનનો આભાિ માનુાં છુાં. આપણે ત્યાાં 

બ્રેમ્પટનમાાં સાંઘર્ડના બાંને લથયેટસડમાાં ફિજ બજાવેિા વેટેિન્સ ઓફ વૉિ હોવાને િીધ,ે તેઓની સવેાને અન ેતેઓ અને તેઓના કુટુાંબીજનોને તે 

માટ ેચૂકવવી પ્ેિી રકમતને યાદ કિવી એ મહત્વની બાબત છે. યુદ્ધના પ્રયત્નમાાં ખાસ ફાળો આપનાિ આ શહેિની મલહિાઓ, ખાસ કિીને 

માર્લટનમાાંની એિક્રાફ્ટ ફેક્ટિીઓમાાંની મલહિાઓ, ક ેઆ સાંઘર્ડ દિલમયાન યુલનફોમડમાાં સવેા આપનાિ મલહિાઓની સેવાને સ્વીકાિવી પણ 

મહત્વપૂણડ બાબત છે. અમે આ શહેિના એ િોકોને ખાસ સન્માન આપીએ છીએ જેઓએ આપણે આજે આનાંદ માણીએ છીએ તે સ્વતાંત્રતાને 

સાચવવા અન ેસાંિક્ષણ કિવા છેવટ ેબલિદાન આપ્યુાં હતુાં તે કદાચ આપણ ેભૂિીએ છીએ.” 

- હેન્રી એફ. વશેુડિેન (Henry F. Verschuren) CD, પિે્ કમાન્્િ,  Maj. Wm Dwight Sharpe Royal Canadian 

Legion (ડ્વાઇટ શાપડ િોયિ કનેરે્યન િીજીયન) બ્રાાંચ 15 

 

“લવશ્વયુદ્ધ II નાાં અાંતની 75મી વર્ડગાાંઠ પિ, િોયિ કનેેર્યન િીજીયન, શાખા 609 નાાં સભ્યો, કેને્ા માટ ેફિજ બજાવનાિ પુરર્ો અન ે

મલહિાઓના બલિદાનન ેપ્રલતબબાંલબત કિવા ઇચ્છે છે. આપણ ેઅાંલતમ બલિદાન આપનાિ અને ક્યાિેય ઘિે પાછાાં ન આવનાિ િોકોન ેયાદ કિીએ 

છીએ. આ એ િોકો છે જેઓ યુિોપ, આરિકા, એલશયામાાં િહે છે અને તઓેન ેક્યાિેય શોધી શકાયા ન હતા. આપણે એ વેટેિન્સ ઓફ વૉિને પણ 

યાદ કિીએ છીએ જેઓ ઘિ ેપિત આવ્યા અન ેહવે આપણી વચ્ચ ેનથી. આપણે હજુ આપણી સાથે હયાત િોકોનો પણ આભાિ માનીએ છીએ, 

ભિે તેઓ શિીિથી પહેિાાં કિતા નબળા હોય, તેઓની ભાવના આપણાાં સૌ માટે પ્રેિણારૂપ બની િહેવી જોઇએ.” 

- પૉિ આિ. આકિમને (Paul R. Ackermann), સાજડન્ટ-એટ-આમ્સડ, િોયિ કનેેર્યન િીજીયન બ્રાાંચ 609 
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કનૅે્ ાના સૌથી ઝ્પી લવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 િોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદડ છે િોકો. 

અમને ઊજાડ મળે છે અમાિા લવલવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કર્ડણનુાં કેન્ર છીએ અન ેઅમે તકલનકી અને પયાડવિણીય નલવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા લનિોગી શહેિના લવકાસ માટે છે જે સુિલક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જો્ાવ. 

વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

લમર્યા સાંપકડ : 

મોલનકા દુગ્ગિ (Monika Duggal) 

કોઓર્્ડનેટિ, લમર્યા એન્્ કમ્યુલનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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