
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

 

 

2021 புத்தாண்டு வெவீ (Levee) க்காக மேயர் மேட்ாிக் ப்ரவுன் ேற்றும் 

கவுன்சிெர்களுடன் ஆன்லெனில் மசர்ந்துவகாள்ளவும்  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ேிப்ரொி 9, 2021) – ேிப்ரொி 13 ஆம் மததி காலெ 11 ேணி முதல் நண்ேகல் 12 ேணி 

ெலர, நீண்டகாெோகமெ இருந்து ெரும் ோரம்ோிய நிகழ்ொன மேயர் அெர்களின் புத்தாண்டு வெவீ க்கு 

மேயர் மேட்ாிக் ப்ரவுன் ேற்றும் கவுன்சிெர்களுடன் வேய்நிகராக இலணந்து வகாள்ளுங்கள். 

 

இந்த ஆண்டில், மகாெிட்-19 வதாற்று ேரெல் காரணோகவும் ேிரமதச அளெிொன ஊரடங்கு 

காரணோகவும்,  இந்த  ‘மேயர் அெர்களின் புத்தாண்டு வெவீ” நிகழ்வு ஆன்லெனில் அனுசாிக்கப்ேடும். 

மேயர் மேட்ாிக் ப்ரவுன் ேற்றும் கவுன்சிெர்கள் தங்கள் ெரமெற்புலரலய நிகழ்த்துொர்கள்; அதலனத் 

வதாடர்ந்து மேயர் அெர்களின் புத்தாண்டு உலர இருக்கும்.  

 

இந்த நிகழ்ெின் அங்கோக, ேக்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ேற்றி தாங்கள் என்வனன்ன வதாிந்து 

லெத்திருக்கிமறாம் என மசாதித்துக் வகாள்ளொம்; இது ப்ராம்ப்ட்டன் ட்ாிெியா என்னும் ெிலளயாட்டு 

மூெம் நலடவேறும். இந்த ெிலளயாட்டானது, கஹூட் (Kahoot)என்னும் வசயலி மூெம் லகப்மேசியில் 

ெிலளயாடொம் அல்ெது www.kahoot.it/  எனும் ெலெத்தளத்தில், ஆன்லெனில் ெிலளயாடொம். 

வெற்றிவேறும் முதல் 5 மோட்டியாளர்கள்  ஈ-கிஃப்ட் (e-gift) அட்லடலய ோிசாகப் வேறுொர்கள்; இதில் 

ஆன்லெனில் வோருள் ொங்கி ஜன்னமொரோக எடுத்துவகாள்ளும் முலறயில் வேற்றுக்வகாள்ளொம்.  

 

இந்த ஆண்டின் வெவீ  (Levee) யில்  ஒரு புலகப்ேட காட்சியலற இடம் வேறும்; இதில் ேக்கள் 

தங்களுக்குத் தாங்களாகமெயும் தங்கள் குடும்ேத்துடனும் எடுத்துக்வகாள்ளும் புலகப்ேடங்கலள  

ஆன்லெனில் ேகிர்ந்து வகாண்டு #BramptonLevee மஹஷ்மடக் மசர்த்து காட்சிக்கு லெக்கொம்..  

 

மடாமரான் ட்மடாெில் இருக்கின்ற சிட்டி டிெி (CityTV) லயச் மசர்ந்த ெிருது வேற்ற 

ேத்திாிக்லகயாளராகிய, ப்ராம்ப்ட்டன் நகலரச் மசர்ந்த கிறிஸ்ட்டினா மஹாமொரன் இந்த நிகழ்ச்சிலய 

வநறிப்ேடுத்துொர்.. 

 

அலனத்து நிகழ்வுகள் ேற்றிய ெிேரங்கலள இங்கு காணொம்: www.brampton.ca/events. 

 

இந்த புத்தாண்டு வெவீ என்ேது ஒரு ோரம்ோிய நிகழ்ொகும்; இது கனடா மதசத்தில் கூட்டலேப்பு, 

ோகாண, ேிராந்திய ேற்றும் நகராட்சி அரசு ேட்டங்களில் வகாண்டாடப்ேடுகிறது. கடந்து வசன்ற 

ஆண்டுகளில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் புத்தாண்டு வெவீ-யானது ேல்மெறு உருோற்றங்களாக 

ெடிவெடுத்தன; இதன் மூெம் குடியிருப்புொசிகளுக்கு வகாண்டாடத்தக்க ெரமெற்பு கிலடக்கிறது; மேயர் 

ேற்றும் கவுன்சிெர்கலள சந்திப்ேதற்கான ஒரு ொய்ப்லேயும் ெழங்குகிறது. 

http://www.kahoot.it/
http://www.brampton.ca/events


 

 

 

அறிஞர் கூற்று 

 

“புத்தாண்டு வெவீ என்னும் ோரம்ோிய நிகழ்ொனது, புத்தாண்டிற்கான ொழ்த்துக்கலளயும், சிறந்து 

ெிளங்குெதற்கான ொழ்த்துக்கலளயும் ோிோறிக்வகாள்ெதற்கான ஒரு நிகழ்ொகும்.  இது ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாில்  கடந்த ஆண்டில் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகலள ேிரதிேலிக்கும் ெலகயிலும்,  ெந்திருக்கும் புத்தாண்டில் 

கிலடக்கெிருக்கும் ொய்ப்புக்கலள ெரமெற்ேதற்காகவும் அலேந்த ஒரு சந்தர்ப்ேோகும். இந்த ஆண்டின் 

புத்தண்டு வெவீ ஆனது, ெித்தியாசோக இருக்கொம், ஆனாலும் இது வதாடர்ந்து 

கலடப்ேிடிக்கமெண்டிய ோரம்ோிய நிகழ்ொகும்.  இந்த ஆண்டில் வெவீ வகாண்டாட்டங்களில் நேது 

குடியிருப்புொசிகளுடன் மசர்ந்து வகாள்ள நான் ஆெொக காத்திருக்கிமறன்.!” 

− மேட்ாிக் ப்ரவுன், மேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ேிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 ேக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலேப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வோதுேக்கலள ேனத்தில் லெத்மத 

வசய்கின்மறாம். ேெதரப்ேட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்ோீதியில் ேற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிொன புதுலேப் ேலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ேதற்கான ேயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். ோதுகாப்ோன, நிலெத்து நிற்கெல்ெ ேற்றும் வெற்றிகரோன  ஆமராக்கியேிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலேப்ேதற்கான ெளர்ச்சிப்ோலதயில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, ேற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

குர்வீந்தர் சிங் 

ஒருங்கிலணப்ோளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுோடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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