
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

  

 

 

2021 ન્ય ૂઇયર્સ લવેી માટ ેમયેર પટૅ્રિક બ્રાઉન અન ેકાઉન્ન્ર્લર્સ ર્ાથ ેઓનલાઇન જોડાઇ જાવ 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેટ્રરયો (ફબે્રુઆરી 9, 2021) – મેયરની ન્યૂ ઇયર્સ લેવી (New Year's Levee) ની લાાંબા ર્મયથી ચાલતી પરાંપરા માટ ે

શન્નવાર,ે ફબે્રુઆરી 13 નાાં રોજ, ર્વાર ે11 થી બપોર ે12 વાગ્યા ર્ધુી મેયર પૅટ્રિક બ્રાઉન (Patrick Brown) અન ેકાઉન્ન્ર્લના ર્ભ્યો 

ર્ાથે વર્ચયુસઅલી જોડાઇ જાવ. 

 

આ વર્ષ,ે COVID-19 અને ર્મગ્ર પ્રોન્વન્ર્માાં શટડાઉનન ેલીધ,ે મયેર્સ લેવી કાયસક્રમ ઓનલાઇન થશ.ે મેયર પૅટ્રિક બ્રાઉન અન ેકાઉન્ન્ર્લના 

ર્ભ્યો સ્વાગત ર્ાંદેશાઓ જણાવશ,ે ત્યાર પછી મેયર નૂતનવર્ષસ ન્નન્મત્તે ર્ાંબોધન કરશે.  

 

આ કાયસક્રમના ભાગરૂપે, લોકો પોતાના બ્રમે્પટનના જ્ઞાનની ર્ાથ ેર્ાથ ેબ્રેમ્પટન ટ્રિન્વયા રમતનુાં જ્ઞાન ચકાર્ી શક ેછે. આ રમત ર્ેલ ફોન્ર્ પર, 

Kahoot (કહૂટ) ઍપનો ઉપયોગ કરીને (જે ઍપ સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે) અથવા ઓનલાઇન વેબર્ાઇટ www.kahoot.it/ પર 

રમી શકાય છે. ટોચના પાાંચ સ્પધસકો કબસર્ાઇડ ન્પકઅપ ર્ાથ ેઓનલાઇન ખરીદીની ર્વલત આપતા ડાઉનટાઉનના ર્હભાગી ધાંધાઓનુાં ઇ-

ન્ગફ્ટ કાડસ જીતશે.  

 

આ વર્ષસની લેવીમાાં વર્ચયુસઅલ ફોટો બૂથ પણ જોવા મળશ ેજયાાં લોકો પોતાના અને પોતાના કટુુાંબીજનોના ફોટા પાડી શક ેછે અન ેપછી ફોટોન ે

ઓનલાઇન હૅશટૅગ #BramptonLevee પર વહેંચી શક ેછે.  

 

બ્રેમ્પટનની પોતાની ટ્રક્રન્સ્ટના હૌરન (Cristina Howorun) જે ટોરોન્ટોમાાં CityTV ર્ાથ ેકાયસરત એવોડસ-ન્વજેતા પત્રકાર છે, આ કાયસક્રમ 

હોસ્ટ કરશ.ે 

 

કાયસક્રમની બધી ન્વગતો ઓનલાઇન વેબર્ાઇટ www.brampton.ca/events પર જુઓ. 

 

ન્યૂ ઇયર્સ લેવી એક પરાંપરા છે જેને કનેેડામાાં ફેડરલ, પ્રોન્વન્ન્ર્યલ, રીજીયનલ અન ેમ્યુન્નન્ર્પલ સ્તરની ર્રકારો ઉજવ ેછે. ન્વતેલા વર્ષો 

દરન્મયાન, ર્ીટી ઓફ બ્રમે્પટનની ન્યૂ ઇયર્સ લેવી રહેવાર્ીઓ માટ ેઉજવણીભયુું સ્વાગત અને મેયર અને કાઉન્ન્ર્લર્સન ેમળવાની તક પૂરી 

પાડવાની ર્ાથે ર્ાથ ેર્ાંખ્યાબાંધ જુદા જુદા સ્વરૂપોમાાં જોવામાાં આવી છે. 

 

અવતરણ (ક્વૉટ): 

 

“ન્યૂ ઇયર્સ લેવીની પરાંપરા ન્યૂ ઇયર માટે શભુેર્ચછાઓ અન ેશે્રષ્ઠ ભાવનાઓની આપલે કરવા માટે છે. તે ગત વર્ષસના કાયસક્રમો પર પ્રન્તબબાંબ 

પાડવાની અન ેબ્રમે્પટનમાાં આગામી વર્ષ ેતકોને આવકારવાની તક પણ બની રહે છે. ન્યૂ ઇયર્સ લેવી આ વર્ષ ેજુદી હોઇ શક ેત્યાર,ે તે ચાલુ 

રહેનારી મહત્વની પરાંપરા છે. હુાં આ વર્ષસની ઉજવણીઓ માટ ેરહવેાર્ીઓ ર્ાથે જોડાવા આશાવાદી છુાં!” 

− પૅટ્રિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, ર્ીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપથી વવકાસ પામતા શહેિો પકૈી એક હોવા સાથ ેબ્રમૅ્પટન 6,50,000 લોકોન ું ઘિ છે અન ેતમેાું 70,000 વ્યાપાિો છે. અમે જે કિીએ છીએ તેન ું હાર્દ લોકો 

છે. અમને અમાિા વૈવવધ્યસભિ સમ ર્ાયોથી જોમ મળે છે, અમે વનવેશ આકર્ષીએ છીએ અન ેઅમ ેએવા પ્રવાસનો આિુંભ કિી િહ્યા છીએ જે ટેકનોલોવજકલ અન ેપયાદવિણીય 

ઇનોવેશન તિફ ર્ોિી જાય છે. અમે પ્રગવતની ભાગીર્ાિી એક સ્વાસ્્યપ્રર્ શહેિ બનાવવા કિીએ છીએ જે સલામત હોય, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી 

સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.kahoot.it/&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk@brampton.ca%7Cf3d51893cafe4d643aa508d8cd2c811a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637484938312091795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2l
http://www.brampton.ca/events
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


 

 

 

 
 

વમરડયા સુંપકદ  

ગ િવવુંર્િ વસુંઘ 

સુંકલનકતાદ, વમરડયા એન્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્ટ  

સ્રેટેવજક કમ્ય વનકેશન્સ  

વસટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

