
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ેનોર્થેમ્્ટન પાર્કન ું નામ બદલીન ેનોર્થકરૂપ પાર્ક ર્ર્ ું 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિર્ો (25 એસિલ 2022) – – આજે, સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટને નોરે્થમ્્ટન પાર્કન ું નામ િત્તાવાિ િીત ેબદલીને ર્ોન્્ટબેલ જેફ્રી 

નોર્થકરૂપની ર્ાદમાું અન ેતેમના માનમાું નોર્થકરૂપ પાર્ક ર્ર્ ું, જેઓ 02 જ લાઈ 2021ના િોજ પોતાની ફિજ બજાવતી વખતે એર્ ઇમજકન્િી 

ર્ૉલનો જવાબ આપતી વખતે એર્ પોલીિ અસિર્ાિી તિીર્ે 31 વર્ક િ િી િવેા આપીને શહીદ ર્થર્ા હતાું.  

  

ર્ોન્્ટેબલ નોર્થકરૂપ એર્ બ્રૅમ્પટનવાિી હતાું. તેઓએ પોતાની ર્ાિરર્દી 1989માું ર્ોટક િર્વકસિિમાું શરૂ ર્િી અને તેમણે 1999માું ટોિોન્ટો 

પોલીિ િર્વકિમાું ર્ોન્્ટેબલ તિીર્ેના શપર્થ લીિા હતાું.  

  

મેર્િ પેરિર્ બ્રાઉને જણાવર્ ું ર્ ે“ હ ું ર્ોન્્ટેબલ નોર્થકરુપના પરિવાિ અને સમત્રો િારે્થ માિી ઊંડી િુંવેદના જાહેિ ર્રુું છ ું અને આ પાર્કના નામ 

બદલવાનો ભાગ બનવા માટે િન્માસનત છ ું જે તેમના ઉદાહિણરૂપ નતેૃત્વ અને બસલદાનની ર્ાદ આપતી િહેશે. “મને આશા છે ર્ ેતેમનો 

પરિવાિ અને સમત્રો આ પાર્કની મ લાર્ાત લેશ ેત્ર્ાિે તઓે એમને ર્ાદ ર્િશે અને તેમની ર્ાદન ેચીિુંજીવ િાખશ.ે"  

  

ટોિોન્ટો પોલીિના વડા જેમ્િ િેમિ ેજણાવર્ ું ર્ે "ટોિોન્ટો પોલીિ િર્વકિ વતી માિે સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનનો આભાિ માનવો િહ્યો ર્ ેતેમન ે

અમાિા શહીદ અસિર્ાિી રડટસેટટવ ર્ોન્્ટબેલ જેફ્રી નોર્થકરૂપને આ િન્માન આ્ર્ ું". "આ પાર્ક જે તેમન ું નામ િિાવશે તેનાર્થી તેમની ર્ાદન ું 

િન્માન ર્થશે અને લોર્ોને જાહિે િવેાના મૂલ્ર્ની ર્ાદ અપાવશ.ે મને આશા છે ર્ે ત ેતેમના પરિવાિ અને સમત્રો તેમજ બ્રૅમ્પટનવાિીઓ માટે 

એર્ ગૌિવ અન ેઆનુંદના ્ર્થળ તિીર્ ેપણ ગણાશે."  

  

ર્ોન્્ટેબલ નોર્થકરૂપ અને તેમના પત્ની માગકિટે 20 ર્િતા વિ  વર્ોર્થી બ્રૅમ્પટનના િમાજના િરિર્ િભ્ર્ો િહ્યા છે જેઓ ્ર્ાઉટ્િ ર્ૅનડેા, 

બ્રૅમ્પટન લૂિોિ (Brampton lacrosse) તેમજ ્પેસશર્લ ઓસલસમ્પટિમાું િામેલ િહ્યા હતાું.   

  

"શહીદ રડટસેટટવ ર્ોન્્ટેબલ જેફ નોર્થકરૂપને પોતાના પરિવાિ અને સમત્રો તેમજ પોતાના બ્રૅમ્પટનના િમ દાર્ માટ ેખબૂ લાગણી હતી,” પીલ 

િાદેસશર્ પોલીિના વડા સનશાન દ િાઇઅ્પાએ જણાવર્ ું હત ું. “નોર્થકરૂપ પાર્ક આપણા િમ દાર્ના લોર્ો માટ ેએર્ ખાિ જગ્ર્ા બની િહેશે અને 

પીલ રિજનલ પોલીિ માટ ેર્ાિણર્ે ત ેહુંમેશા ્મૃસત ર્િાવશ ેર્ ેરડટેસટટવ ર્ોન્્ટબેલ જેફ નોર્થકરૂપ ર્ોણ હતાું. ત ેસિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અને રિજન 

ઓફ પીલ િસત તેમની િસતબદ્િતાને તેમજ અન્ર્ લોર્ોની િેવામાું તમેના બસલદાનને િન્માસનત ર્િશ.ે  

  



 

 

ર્ોન્્ટેબલ નોર્થકરૂપ તેમની િમાજ િત્ર્નેી અત ટ િસતબદ્િતા માટે ર્ાદ ર્િવામાું આવશ,ે તેમન ું પોતાની ટીમ િસત િમપકણ અને એર્ િેમાળ 

પસત, સપતા અને પ ત્ર તિીર્ે ર્ાદ િખાશ.ે તઓે તેમની પાછળ તેમના પત્ની માગકિેટ, ત્રણ બાળર્ો બ્રેનને, િમૅન્ર્થા અને સમચેલ તેમજ માતા 

ડાર્નેને છોડી ગર્ા છે.   

  

આજની િવાિનાઇવેન્ટની ત્વીિો અહીં Dropboxપિ ઉપલબ્િ છે. ફોટાના િરેડટ્િ સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનને મળે છે.  
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ર્નૅડેાના િૌર્થી ઝડપી સવર્ાિ ર્િતા શહિેો પરૈ્ી એર્ તિીર્ ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 લોર્ો વિ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વર્વિાર્ો છે. અમ ેજે ર્ઈ ર્િીએ છીએ તેનો હાદક છે 

લોર્ો. અમને ઊજાક મળે છે અમાિા સવસવિ િમાજોમાુંર્થી, અમે િોર્ાણ માટે આ ર્ર્કણન ું ર્ને્ર છીએ અને અમે તર્સનર્ી અને પર્ાકવિણીર્ નસવનતા તિફ દોિી જતી ર્ાત્રાન ું નેતૃત્વ 

ર્િીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવર્ાિ માટે છે જે િ િસિત, ટર્ાઉ અને િફળ હોર્. અમાિી િાર્થે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વિ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

સમરડર્ા િુંપર્ક (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસલ્ટર્લ્ચિલ સમરડર્ા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://www.dropbox.com/sh/itw06oqzcwbykxa/AACOEOtVKpGKivV_GcALPHLXa?dl=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

