
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது 2 ஆம் உலகப்ப ார் முடிவுக்கு ெந்த 75 ஆம் ஆண்டு 

தினத்தத நிதனவு கூரெிருக்கிறது   

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 27, 2020) – வெப்டம் ர் 2 ஆம் பததி புதன்கிழதமயன்று ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரமானது 2 ஆம் உலகப்ப ார் முடிவுக்கு ெந்த 75 ஆம் ஆண்டு தினத்தத 

நிதனவுகூரெிருக்கிறது.  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர முன்னாள் ராணுெ மூத்தகுடிமக்கள் மற்றும் தியாகம் 

வெய்தெர்கள் நகரத்தின்  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நிதனவுவகாள்கிறது  எனும் ெதலப் க்கத்தில் 

வகௌரெிக்கப் டுொர்கள், மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர வ ாதுக் கட்டிடங்கள் எல்லாெற்றிலும் இருக்கும் 

வகாடிகள் அதரக்கம் த்தில்  றக்கும். 

 

வெப்டம் ர் 2 ஆம் பததி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நிதனவுவகாள்கிறது  எனும் ெதலப் க்கத்தில் பமயர் 

ப ட்ாிக் ப்ரவுன் மற்றும்  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர முன்னாள் ராணுெ மூத்தகுடிமக்கள், த லட் ஆஃ ிஸர் 

 ில் புர்வரல் மற்றும் காலம் வென்ற கர்னல் எட்ெர்ட் வகாவனாவெர் ஆகிபயாாின் வீடிபயா 

வெய்திகள் இடம் வ றும்; அத்துடன் இந்த முக்கியமான ெருடாந்திர நிகழ்வு  ற்றிய பமலும்  ல 

தகெல்களும் இடம்வ றும்.  

 

இரண்டாம் உலகப்ப ாாில் பெதெயாற்றிய ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொெிகளின் புதகப் டங்கள் 

மற்றும் வ யர்களும் கூட  கிரப் டும். 

 

ெமுதாயத்தினர் பமலும் வதாிந்து வகாள்ள  வெப்டம் ர் 2 ஆம் பததியன்று, 

www.brampton.ca/bramptonremembers எனும் ெதலப் க்கத்திற்கு ெரவும் மற்றும் அதனெரும் 

தங்கள் நிதனவுகள் மற்றும் இரங்கதல இங்கு ஆன்தலனில்  கிர்ந்துவகாள்ளலாம்.  

 

 ின்புலம் 

 

1945 ஆம் ஆண்டு வெப்டம் ர் 2 ஆம் பததியன்று ஜப் ான் நாடு ெரணதடந்து, இரண்டாம் 

உலகப்ப ாாின் அதிகாரபூர்ெ முடிவு ஏற் ட்டதத, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது  நிதனவுகூர்கிறது. 

கனடா நாட்டின் ராணுெமானது, ஹாங்காங் தெிர,  ெிஃ ிக் வ ருங்கடல்  குதிகளில்  ப ார்ச்பெதெ 

புாியெில்தல; ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  ல குடியிருப்புொெிகள் ஐபராப் ிய ப ார்க்களத்தில் 

பெதெயாற்றினர்; மற்றும் குறிப் ிடத்தக்க எண்ணிக்தகயிலான ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொெிகள்  ெி ிக் 

வ ருங்கடல்  குதியில் நமது பநெ நாட்டு  தடகளுடன் இதணந்து பெதெ வெய்தனர்.  
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நம்தமக்காக்கவும், இன்று நாம் அனு ெிக்கின்ற சுதந்திரத்தத ப ாற்றிக்காக்கவும் தங்கள் 

இன்னுயிதரத் தியாகம் வெய்த  ப்ராம்ப்ட்டன் ொெிகளின் பெதெதய, நகர நிர்ொகமானது, வெப்டம் ர் 

2 ஆம் பததியன்று  நிதனவுகூரும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“இரண்டாம் உலகப் ப ாரானது, ப்ராம்ப்ட்டனில்  லர் ொழ்க்தக உட் ட, உலதகபய புரட்டிப் 

ப ாட்டது; அது  75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முடிெதடந்து.  தன்னலமின்றி ப ாாில் பெதெ புாிந்த 

அதனெருக்கும் நான் நன்றிக்கடன்  ட்டிருக்கிபறன் - அெர்களால் தான் இன்று நம் 

சுதந்திரத்தத நாம் அனு ெித்து ெருகிபறாம். நமது ெரலாற்றின் இந்த முக்கியமான இந்த 

நிகழ்தெ நிதனவுகூருெதற்காக நாம் ஒன்று கூட முடியாது என்றாலும், இரண்டாம் உலகப் 

ப ாாின் முடிதெக் கவுரெிப் தற்காக வெப்டம் ர் 2 ஆம் பததி ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

நிதனவுவகாள்கிறது  எனும் ெதலப் க்கத்ததப்  ார்தெயிடுமாறு அதனெதரயும் 

பகட்டுக்வகாள்கிபறன். ” 

- ப ட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ இரண்டாம் உலகப் ப ார் முடிவுக்கு ெந்த நாளின் 75 ெது ஆண்டுெிழாதெ நிதனவுகூரும் 

ெதகயில் நாம் பநாில் ஒன்றுகூட முடியாெிட்டாலும், நமது ெரலாற்றில் இந்த முக்கியமான 

தருணத்தத நாம் வதாடர்ந்து நிதனெில் தெத்திருப் து முக்கியமாகும். அஞ்ெலி வெலுத்தும் 

ெிதமாக, வீடிபயா வெய்திகள், புதகப் டங்கள், இரங்கதலத் வதாிெிப் தற்கான ஒரு புத்தகம் 

மற்றும்  லெற்தற உள்ளடக்கிய டி, நமது நகர அலுெலர்கள் ஒரு ெிறப்பு ஆன்தலன் இடத்தத 

ஏற் ாடு வெய்துள்ளனர். வெப்டம் ர் 2 ஆம் பததியன்று ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நிதனவுவகாள்கிறது  

எனும் ெதலப் க்கத்ததப்  ார்தெயிடுெதன் மூலம், ப ாாில்  ங்பகற்று  ாதிக்கப் ட்ட 

வீரர்கதளயும் முதுதமயதடந்த வீரர்கதளயும் கவுரெிக்க பெண்டுகிபறாம். ” 

- படெிட் ப ர்ாிக், ததலதம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“இரண்டாம் உலகப் ப ாாின் முடிெின் 75 ெது ஆண்டு நிதறதெ நிதனவுகூரெிருக்கின்ற ந்த 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்திற்கு நான்  நன்றி வதாிெிக்க ெிரும்புகிபறன். ப ாாின் இரு  குதிகளிலும் 

பெதெயாற்றிய ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அன்னாதளய ராணுெவீரர்கள் நம்முடன் இருப் தால், 

அெர்களுதடய பெதெக்காகவும் அதற்காக அெர்கள் வகாடுத்த ெிதலக்காகவும், அெர்கதளயும் 

அெர்களது குடும் ங்கதளயும் நிதனெில் வகாள்ெது முக்கியமாகும். வ ண்களின் யுத்த 

முயற்ெிக்கு, குறிப் ாக மால்டனில் உள்ள ெிமானத் வதாழிற்ொதலகளில் இருந்த டி, அல்லது 

இந்த பமாதலின் ப ாது ெீருதடயில் இருந்த டி பெதெயாற்றிய வ ண்களின் பெதெதய 

ஒப்புக்வகாள்ெதும் முக்கியமாகும்.  குறிப் ாக இன்று நாம் அனு ெிக்கும் சுதந்திரத்ததப் 
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ப ாற்றிப்  ாதுகாப் தற்காக உயிர்த் தியாகம் வெய்த இந்த நகர மக்கதள நாம் மதிக்கிபறாம். 

நாம் வகாஞ்ெமும் மறந்து ெிடக் கூடாது. 

 

- வஹன்றி எஃப்.வெர்ஷூவரன் ெிடி,  பரட் கம்மாண்டர், பமஜர்  ட ிள்யு எம் ட்தெட் 

ஷார்ப் ராயல் கனடியன் வலஜன்  ிராஞ்ச் 15 

 

“இரண்டாம் உலகப் ப ார் முடிந்த 75 ெது ஆண்டுதினத்தில், ராயல் கனடியன் வலஜன்,  ிராஞ்ச் 

609 இன் உறுப் ினர்கள், கனடா நாட்டுக்காக பெதெ வெய்த ஆண்கள் மற்றும் வ ண்களின் 

தியாகங்கதளப்  ற்றி நிதனெில் வகாண்டுெர ெிரும்புகிறார்கள். உயிர்த் தியாகம் வெய்த மற்றும் 

தாய்நாடு திரும்  முடியாதெர்கதள நாங்கள் நிதனெில் வகாள்கிபறாம். இெர்கள் அதனெரும் 

ஐபராப் ா, ஆப் ிாிக்கா, ஆெியாெில் இருப் ெர்கள் மற்றும் ெிலர் ஒருப ாதும் கண்டு ிடிக்க 

முடியாத டி இருப் ெர்கள். தாய்நாடு திரும் ிய அந்த வீரர்கதளயும் இப்ப ாது நம்முடன் 

இல்லாதெர்கதளயும் நிதனெில் வகாண்டு ெருகிபறாம். இப்ப ாது நம்முடன் இருப் ெர்கள் 

உடல் நலிெதடந்து இருப் ினும் அெர்களுக்கும் நாங்கள் நன்றி கூறிக்வகாள்கிபறாம்; 

இருந்தாலும், அெர்களின் மனபெகம் நம் அதனெருக்கும் ஒரு உத்பெகமாக இருக்க பெண்டும். ” 

 

-  ால் ஆர்.ஆக்வகர்மன், ொர்வஜண்ட் அட் ஆர்ம்ஸ், ராயல் கனடியன் வலஜன்  ிராஞ்ச் 609 

 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 650,000 மக்கதளயும் 70,000 

ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்கதள மனத்தில் தெத்பத 

வெய்கின்பறாம்.  லதரப் ட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பெர்க்கின்றனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுதமப்  தடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிபறாம்.  ாதுகாப் ான, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப் தற்கான ெளர்ச்ெிப் ாததயில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இதணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப் ாளர், ஊடகம் & ெமுதாய  ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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