
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ெிதை ெிதைக்கும்  சனிக்கிழதை ைற்றும் தைாட்டதெதைக் காட்சிகளுடன் ெசந்ை 

காைத்தை வைய்நிகர் முதையில் துெக்குங்கள்  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ைார்ச் 1, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் ைாநகாின்  9 ஆெது ெருடாந்ைிர ”ெிதை 

ெிதைக்கும்  சனிக்கிழதையும்” தைாட்டதெதைக் கண்காட்சிகளும் இந்ை ெருடத்ைில் 

ஆன்தைனில், ைார்ச் 13, சனிக்கிழதையன்று காதை 10:00 ைணிக்கு நதடவெறும்! 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்ை வைய்நிகர் ”ெிதை ெிதைக்கும்  சனிக்கிழதையும்” 

தைாட்டதெதைக் கண்காட்சிகளும் ப்ராம்ப்ட்டன் தைாட்டக்கதை சங்கத்துடன் இதணந்து 

ெழங்கப்ெடுகிைது; கீழ்காணும் சுற்றுச்சூழல் ெல்லுனர்களிடைிருந்து, தைாட்டம் அதைப்ெது 

ெற்ைிய வீடிதயாக்களும் இடம்வெறும்: 

 

• ெள்ளிக்கூட உணவுக்கான தைாட்டம் ெற்ைி: ஆல்லிஸன் ஈடி (Allison Eady) 

• ொரம்ொிய பூந்தைாட்டங்கள் ெற்ைி: ொப் தெல்ட்ஃொங் (Bob Wildfong)  

• உணவுப்ெயிர் ெளர்த்ைலுக்காக புைிய தைாட்டம் அதைப்ெெர்களுக்கான ெழிகாட்டி யுடன்: 

ஃப்ரான்க் ஃவெர்ராஜின் (Frank Ferragine)                 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர வீடுகளுக்கு ெட்டாம்பூச்சிகதள ெரெதழப்ெது ெற்ைி: தஜாட் ராெர்ட்ஸ் (Jode 

Roberts)                   

• மூலிதக ெளர்ப்பு ைற்றும் அெற்ைின் உெதயாகம் ெற்ைி: ைாவரன் தொஸ்ச் (Lauren Bosch) 

• ொரம்ொிய உதடதை ைற்றும் ெிதை தசைிப்பு ெற்ைி: லிண்டா க்ராதகா (Linda Crago)   

• நகர்ப்புை நிை எழிைதைப்புக்களில் உணவுப்வொருள் ெளர்ப்பு ெற்ைி: ஸ்டீென் ெிக்ஸ் (Steven 

Biggs) 

• உங்கள் வீட்டுத்தைாட்டங்களில் ’கதள’கதள அகற்ைி சைாளித்ைல் ெற்ைி: ெிக்கி ஸிம்க்தகாெிச்        

 

நீங்கள் தைாட்டக்கதைக்கு புைியெர் என்ைாலும் அல்ைது அனுெெம் அைிகம் உள்ளெராக 

இருந்ைாலும்,  www.brampton.ca/seedysaturday  என்னும் ெதைப்ெக்கத்ைில் தைாட்டக்கதை 

ெளங்கதள ெற்ைி அைிய அணுகைாம்; உள்ளூர் தைாட்டம் அதைக்கும் தசதெ 

அளிப்ெெர்களுடன் இதணயைாம்; இைதன,  காகிைத்ைில் ெதரயகூடிய நடெடிக்தககள் ைற்றும் 

வீடிதயா ெயிற்சிகளுடன் குழந்தைகள் அனுெெிக்கைாம்; இதெ அதனத்தும் ைார்ச் 13  

சனிக்கிழதையன்று தைற்வசான்ன ெதைப்ெக்கத்ைில் தைடைாம்; ெிராம்ப்டன் தைாட்டக்கதை 

சங்கத்ைில் வெளியில் இருந்ைொதை தொகிைதொக்கில் ெிதை வெறுைல் எப்ெடி எனவும் 

வைாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

      

http://www.brampton.ca/seedysaturday


 

 

இந்ை நிகழ்ச்சியானது ப்ராம்ப்ட்டன் தைாட்டக்கதை சங்கத்ைினால் (Brampton Horticultural Society), 

கூட்டாக உெசாிக்கப்ெட்டு, ஸீட்ஸ் ஆஃப் தடெர்சிட்டி (Seeds of Diversity) யினால் 

ஆைரெளிக்கப்ெடுகிைது.  

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ ைார்ச் 13 அம் தைைியன்று இந்ை ஆண்டின் வைய்நிகர் ெிதை ெிதைக்கும் சனிக்கிழதை ைற்றும் 

தைாட்டதெதைக் காட்சிகதளத் தைடிக் காண, அதனெதரயும் உற்சாகப்ெடுத்துகிதைன்! ப்ராம்ப்ட்டன் 

ஒரு ெசுதை நகரைாகும்; இது நீடித்து நிதைக்கும் ைன்தை, ைற்றும் நைது ெல்லுயிர் தொற்ைிக்காத்ைலின் 

முக்கியத்துெத்தை தையைாகக் வகாண்டுள்ளது. இந்ை ெரெசமூட்டுகின்ை ைற்றும் கல்ெி கற்ெிக்கின்ை 

நிகழ்ெில், உணவு நிதைத்ைன்தை ெற்ைி அைிந்து வகாள்ளுங்கள், நிபுணர்களின் உைெிக்குைிப்புகள் 

ைற்றும் ஆைாரெளங்கதள தைடிக் கண்டைியுங்கள். ” 

- தெட்ாிக் ப்ரவுன், தையர், ப்ராம்ப்ட்டன் ைாநகரம் 

 

“இந்ை ஆண்டுக்கான் ெிதை ெிதைக்கும் சனிக்கிழதை ைற்றும் தைாட்டதெதைக் காட்சிகதள நாம் தநாில் 

கூடி ரசிக்க முடியாைல் தொகைாம், இருப்ெினும்  ெசந்ைகாை நடவுகள் வசய்ைல் ைற்றும் நைது நகரத்தை 

ெசுதையாக தெத்ைிருப்ெது ெற்ைி அைிய எங்கள் ஆன்தைன் நிகழ்ொனது, நைது சமூகத்தை 

ஒன்ைிதணப்ெைற்கு உறுைியளிக்கிைது. ” 

- வராவீனா சான்ட்தடாஸ், ெிராந்ைிய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5, ைதைதைப் வொறுப்பு, சமுைாய 

தசதெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“வைய்நிகர் ெிதை ெிதைக்கும் சனிக்கிழதை ைற்றும் தைாட்டதெதைக் காட்சிக்கு தைாட்ட தெதையில் 

நிபுணத்துெம் வெற்ை அதனத்து ைட்டத்ைிலுைான தைாட்டக்காரர்களும் அதழக்கப்ெடுகிைார்கள். வைாழில் 

ெல்லுநர்களிடைிருந்து ெிரத்தயக வீடிதயாக்களுடன், உள்ளூர் தைாட்டக்கதைப்வொருட்கள் 

ெிற்ெதனயாளர்களுடன் இதணயுங்கள்;  குழந்தைகளும் தைாட்ட தெதை வைாிந்துவகாள்ெைற்கான 

நடெடிக்தககள், ைற்றும் ெைவும் உள்ளன. எப்ெடியும் அதனெருக்கும் ஏதைா ஒரு ெிஷயம் கிதடக்க 

இருக்கிைது. ” 

- சார்தைய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிைர் ொர்டுகள் 7 & 8, துதணத்ைதைதைப் வொறுப்பு, 

சமுைாய தசதெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

 

“9 ஆம் ஆண்டு ெிதை ெிதைக்கும் சனிக்கிழதை ைற்றும் தைாட்ட தெதை வசய்யும் காட்சிகதள  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தைாட்டக்கதை சங்கத்துடன் இதணந்து, முைன்முதையாக, ஆன்தைனில் 

ெழங்குெைில் நாங்கள் ைகிழ்ச்சியதடகிதைாம். ொருங்கள், தைாட்டம் அதைத்ைல்,  அைதன நீடித்து 

https://bramptonhort.org/
https://bramptonhort.org/


 

 

நிதைக்க தெத்ைல் ைற்றும் நைது சமூகத்தை ெசுதையாக ொழ தெக்க நீங்கள் எவ்ொறு ெழக்கப் 

ெடுத்ைிக்வகாள்ளைாம் என்ெதைப் ெற்ைி அைிந்து வகாள்ளுங்கள். ” 

- தடெிட் தெர்ாிக், ைதைதை நிர்ொக அைிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் ைன் ெசத்ைில் 700,000 ைக்கதளயும் 75,000 

ெணிக அதைப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ைிலும் வொதுைக்கதள ைனத்ைில் தெத்தை 

வசய்கின்தைாம். ெைைரப்ெட்ட சமுைாயத்ைினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்ைனர், முைலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிதைாம், 

வைாழில்நுட்ொீைியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீைியிைான புதுதைப் ெதடத்ைலில் முன்னணி ெகிப்ெைற்கான ெயணத்ைில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதைாம். ொதுகாப்ொன, நிதைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்ைிகரைான  ஆதராக்கியைிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதைப்ெைற்கான ெளர்ச்சிப்ொதையில் நாங்கள் ெங்கு ெகிக்கிதைாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

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

 

ஊடக வைாடர்பு 

தைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்ொளர், ஊடகம் & சமுைாய  ஈடுொடு 

யுக்ைிாீைியான ைகெல் வைாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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