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ஹென்றி எஃப்.ஹெர்ஸ்ஷுரன் சி டி அெர்களுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கான 

திறவுககாலை மேயர் மேட்ாிக் ப்ரவுன் ெிருதாக ெழங்குகிறார்.  

ேடம்: மேட்ாிக் ப்ரவுன், மேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ேற்றும் ஹென்றி எஃப்.ஹெர்ஸ்ஷுரன் சி டி 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிசம்ேர் 21, 2021) – கடந்த இரவு மேயர் மேட்ாிக் ப்ரவுன் அெர்கள் ஹென்றி எஃப். 

ஹெர்ஸ்ஷுரன் சி டி அெர்களுக்கு நகருக்கான திறவுககாலை ெிருதாக ெழங்கினார்; இந்த ெிருதானது 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அணிெகுப்பு தளேதியாகவும், ராயல் கனடியன் ஹெஜன் மேஜர் ெில்லியம் ட்வெட் 

ஷார்ப் கிவள 15 க்கான அரசு ேற்றும் சமுதாயத்திற்கிவடயிொன ஹதாடர்ோளராகவும்  இருந்தேடி 

தனித்மதாங்கிய  சாதவனகள் ேற்றும் ேங்களிப்புக்கவள அங்கீகாித்து ெழங்கப்ேட்டது.  



 

 

 

ஹென்றி எஃப்.ஹெர்ஸ்ஷுரன் சி டி அெர்கள் ேற்றி  

ஹென்றி எஃப்.ஹெர்ஸ்ஷுரன் சி டி அெர்கள் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு தன்னார்ெெராக 

வேப்ஸ் அண்ட் ட்ரம்ஸ் ஆஃப் தி மொர்ன் ஸ்காட்ஸ் (பீல், டஃப்ஃோின் ேற்றும் ொல்ட்டன் 

ஹரஜிஹேண்ட்) [the Pipes and Drums of the Lorne Scots (Peel, Dufferin and Halton Regiment)] எனும் 

கேண்ட் ொத்தியக் குழுெில் மசர்ந்து, 1975 இல்  முன்னணி ட்ரம் கருெி இவசப்ோளராக ஆனார்.  அந்த 

நிவெயிலிருந்து ட்ரம் மேஜர், ேயிற்றுெிப்ோளர், இவசயவேப்ோளர் ேற்றும் இவச இயக்குனராக 

உயர்ந்தார். ஹரஜிஹேன்ட்டல் அஸ்ம ாசிமயஷன் ஆஃப் தி மொர்ன் ஸ்காட்ஸ்  ஆயுட்காெ உறுப்ேினர் 

ஆொர் ேற்றும் அரசாங்கம் ேற்றும் சமுதாயத்திற்கிவடயிொன ஹதாடர்ோளரும் ஆொர். தி 

ஹரஜிஹேன்ட்டல் ேியூசியம் ஆஃப் தி மொர்ன் ஸ்காட்ஸ் இன் இயக்குனர்கள் ேன்றத்திலும் உறுப்ேினராக 

உள்ளார். 

 

ஹெர்ஸ்ஷுரன்  அெர்கள்  1970 களில் இருந்மத ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிவனவுகூறும் தினச் 

ஹசயல்ோடுகளில் ஈடுோடு ஹகாண்டிருந்தெர் ஆொர். அெர் 1997 இல் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அணிெகுப்பு 

கோண்டர் - ஆக முன்னணி ெகுக்கத் துெங்கினார்; ேற்றும் அப்மோதிலிருந்து எப்மோதுமே 

முன்னணியில்தான் இருந்து ெருகிறார். ஹதாடர்ோளராக இருந்தேடி, 139 சீ மகடட்ஸ் 

(ேள்ளி/கல்லூாிகளில் ராணுெ ேயிற்சி வேறுேெர்கள்) (Sea Cadets) ேற்றும் 557 மொர்ன் ஸ்காட்ஸ் ஆர்ேி 

மகடட்ஸ் (Lorne Scots Army Cadets) உடன் ேணியாற்றி ெருகிறார்.15 நிதியாதாரம் அளிப்ேெர்கவளக் 

ஹகாண்ட அவனத்து நான்கு மகடட் கார்ப்ஸ் உடனும் ேணியாற்றுகிறார். 

 

நிலனவு கூறுதல் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர முன்னாள் ராணுெ வீரர்கள் ோல் தனது அவெோயாத 

கடவேயுணர்ெின்  மூெோக ேங்ககற்ேதில் இருந்த தலடகலள  அகற்ற அலனெலரயும் 

உள்ளடக்குெதற்கு ேணியாற்றினார்; கமலும் ப்ரம்ப்ட்டன் நகாின் கேன்னர் திட்டப்ேணி, முன்னாள் 

ராணுெ வீரர் சிலை ஆகியெற்லற புனரலமப்ேதில் வசகனாட்டாப் (Cenotaph )-இல் நிலனகெந்தல் 

புத்தகம் நிறுவுதல் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் வசகனாட்டாப்-இல் ஆப்கானிஸ்தான் ஹானர்ஸ் ஐ திறந்து 

லெப்ேது ஆகியெற்றில் முக்கிய ேணியாற்றினார்.  

 

ஹெர்ஸ்ஷுரன்  அெர்கள்  கனடியன் வடக்ககரஷன் எனும் ஒரு ேதக்கம்), 2-ஆம் க்வீன் எலிஸ்வேத் 

வெள்ளிெிழா ேதக்கம், சாொீன் ேதக்கம், முன்னாள் ராணுெ வீரர்களுக்கான அலமச்சாின் ோராட்டு 

மற்றும் ேை வைஜன் ேதக்கங்கலள வென்றெர். தன்னுலடய 35 க்கும் கமற்ேட்ட ஆண்டுக் காை 

கசலெக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் நீண்டகாை தன்னார்ெ கசலெ ெிருது வேற்றிருக்கிறார். 

  

நகருக்கான சாெி - ேற்றி 



 

 

நகருக்கான சாெி என்ேது, அலடயாளாீதியிைான  கவுரெப்ேடுத்தல் ஆகும்; இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகம் சமுதாயத்தில் மிக உயாிய மதிப்பு வகாண்ட ஒருெருக்கு அல்ைது, ேிரேைம் ஆனெர் அல்ைது 

நகருக்கு ெருலக தரும் கண்ணியமிக்க ஒருெருக்கு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மக்களின் ொழ்ெில் ஒரு தாக்கத்லத 

ஏற்ேடுத்துெதன் கோில்  ெழங்கப்ேடுெதாகும். இது கமயாின் தனி ஆளுலம அதிகாரத்தின் கோில் 

ெழங்கப்ேடுகிறது. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“வஹன்றி எஃப். வெர்ஸ்ஷுரனுக்கு நகரத்தின் திறவுககாலை ெழங்குெது எனக்கு அளிக்கப்ேட்ட 

முழுலமயான கவுரெம் ஆகும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்திற்கும் முன்னாள் ேலடவீரர்களுக்கும் வஹன்றியின் 

ேை ெருட கசலெ உண்லமயிகைகய ோராட்டுக்குாிய ெிஷயமாகும். அெரது ஆகைாசலன மற்றும் 

கேரார்ெத்தின் மூைம், ப்ராம்ப்ட்டனின் நிலனவு நாள் வகாண்டாட்டத்லத, ெிருது வேறும் கசலெ 

நிகழ்ச்சியாக மாற்றியலமத்துள்ளார்; இது கனடாெில் காைட்ேலட அணிெகுப்பு, ொகன அணி ெகுப்பு 

மற்றும் ெிமான அணிெகுப்பு  ஆகியெற்லற ஒகர அணிெகுப்ேில் நடத்தும் கனடாெில் உள்ள 

சிைகேர்களில் ஒருெராொர். நன்றி வஹன்றி அெர்கமள!  ப்ராம்ப்ட்டன் ேீது உங்கள் வதாடர்ச்சியான 

அர்ப்ேணிப்புக்கு நன்றி." 

- மேட்ாிக் ப்ரவுன், மேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 “கமயர் ப்ரவுன் அெர்களிடமிருந்து நகரத்திற்கான திறவுககாலைப் வேறுெது என்ேது உண்லமயிகைகய 

ஒரு கவுரெமாகும். ேை ஆண்டுக்காை  சாதலனகள் மற்றும் அந்த சாதலனகளின் நீண்ட ேட்டியலைக் 

ககட்ேது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது; ஏவனனில், அலத நான் ஒருகோதும் கெலையாக கருதியதில்லை. 

நான் எப்கோதும் ஒரு குழுெின் ஒரு அங்கமாககெ என்லனக் கருதுகிகறன், ேை ஆண்டுகளாக நான் 

ேணியாற்றிய குழுக்கள் தனித்துெமானலெ ஆகும். 50 ஆண்டுகளாக கைார்ன் ஸ்காட்ஸ் -இல் 

உறுப்ேினராக இருப்ேது, 35 ஆண்டுகளுக்கும் கமைாக ப்ராம்ப்ட்டன் தன்னார்ெத் வதாண்டராக நீண்ட 

காைமாக இருப்ேது, மற்றும் முன்னாள் ராணுெ வீரர்களுக்காக ொதிடுெது உண்லமயிகைகய எனது 

கேரார்ெமாகும். நமது  ேலடவீரர்களின் கசலெக்கு எனது வதாடர்ச்சியான நன்றிலயக் காட்டுெதற்காக 

அெர்களின் சார்ோகப் கேச முடிந்ததில் நான் வேருலமப்ேடுகிகறன், கமலும் ொழ்நாள் முழுெதுமாக ஒரு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசியாக  இருப்ேது உண்லமயில் எனக்கு நிலறய அர்த்தம் தருகிறது. தங்கள் 

அலனெருக்கும் நன்றி." 

- வஹன்றி எஃப். வெர்ஸ்ஷுரன் சி டி  
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கலளயும் 75,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வோதுமக்கலள மனத்தில் லெத்கத 

வசய்கின்கறாம். ேைதரப்ேட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வதாழில்நுட்ோீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் ேலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ேதற்கான ேயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். ோதுகாப்ோன, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்ேதற்கான ெளர்ச்சிப்ோலதயில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

  

ஊடக வதாடர்பு 

மோனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்ோளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுோடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

