
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் பகுதி ெிொசாயிகள் சந்தத இந்தக் ககாதடப்பருெத்தில் புதிய ஒரு 

இடத்திற்கு திரும்பவும் ெருகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (கே 28, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெிெசாயிகளுக்கான சந்தத, 2021 ஆண்டின் 

இந்தப் பருெத்தில் புதிய புறநகர் பகுதியில் ஜூன் 19 ஆம் கததி திரும்பவும் ெருகிறது. 

சந்ததப் பருெத்தின்கபாது புறநகர்ப் பகுதியின் ேறு அபிெிருத்திதய எதிர்கநாக்கி, வகன் ெில்லான்ஸ் 

சதுக்கம், வெலிங்டன் ஸ்ட்ாீட் வெஸ்ட் ேற்றும் ககஜ் பார்க் ஆகியஇடங்களுக்கு  இந்த சந்தத 

இடோற்றம் வசய்யப்படுகிறது. இந்த சந்ததயானது சனிக்கிழதேகளில், காதல 8 ேணி முதல் பிற்பகல் 1 

ேணி ெதர, ேதழகயா வெய்யிகலா எதுொனாலும் அக்கடாபர் 23 ெதர நடக்கும். தங்களுக்கு 

ெிருப்போன ெிெசாயிகள் ேற்றும் உள்ளூர் தகெிதனஞர்கள் பலரும் புதிதாக பறித்து ெரப்பட்ட 

பருெகால ெிதளவபாருட்கதள வகாண்டுெருொர்கள்; இதில் உண்பதற்கு தயாராக உள்ள வபாருட்கள் 

ேற்றும் தனித்துெோன தகெிதனப் வபாருட்களும் அடங்கும்! 

ககாெிட்-19 சுகாதார ேற்றும் பாதுகாப்பு நடெடிக்தககள் 

COVID-19 இன் கபாிலான பீல் பகுதி ேற்றும் ோகாணத்தின் வபாது சுகாதார உத்தரவுகள் ேற்றும் 

ெழிகாட்டுதல்களின்படி, சந்தத வசயல்படுெதத நகர ஊழியர்கள் உறுதி வசய்ொர்கள். சந்ததக்கு ெரும்  

அதனத்து சில்லதற ெியாபாாிகளும் கதடக்காரர்களும் முகக் கெசம் அணிய கெண்டும். சமூக 

இதடவெளிெிடகெண்டும் ேற்றும் கதடக்குள் இருக்கும் நபர்களின் எண்ணிக்தகயும் 

கட்டுப்படுத்தப்படும். 

சந்ததக்கு வசல்ெது எப்படி 

இந்த சந்ததயானது இப்கபாது ப்ராம்ப்ட்டன் புறநகர்ப் பகுதியின் தேயத்தில்தான் உள்ளது ேற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் கபருந்து கபாக்குெரத்தத உபகயாகித்து அதடயலாம் அல்லது தசக்கிளிகலகய 

வசன்றதடயலாம். ொகனங்களில் வசல்கொருக்கு கட்டணேில்லா ொகன நிறுத்தும் ெசதி உள்ளது, இது 

ப்ராம்ப்ட்டன் சிட்டி ஹால்-இல் இருக்கிறது. 

அனுசரதண அளிப்பெர்கள் 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் உழெர் சந்ததயானது, வோிடியன் கடன் சங்கத்தால் (Meridian 

Credit Union) ெழங்கப்படுகிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் உழெர் சந்ததயின் வபருநிறுென அனுசரதணயாளர்கள்: 



 

 

அல்ககாோ பல்கதலக்கழகம், ஆல்ஸ்கடட் (Allstate ) ேற்றும் ஸ்பிாிட் ஆஃப் கேத் பிராம்ப்டன் (Spirit of 

Math Brampton). 

இந்த ஆண்டின் இந்த சந்தத குறித்த புதுப்பித்த தகெல்களுக்கு ெருதக தரவும்: 

www.brampton.ca/markets  

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் உழெர் சந்ததயில் கலந்துவகாள்ெது என்பது 1986 ஆம் ஆண்டிலிருந்கத, ப்ராம்ப்ட்டன் 

குடும்பங்களுக்கு ஒரு பாரம்பாிய நிகழ்ொக இருந்து ெருகிறது, கேலும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழதே 

காதலயிலும் நானும் இததச் வசய்து  அனுபெிக்கிகறன். இப்கபாது இது ஒரு புதிய இருப்பிடத்தில் 

அதேந்திருப்பதால், எங்களுக்கு பிடித்தோன பல ெிெசாயிகளும் தகெிதனஞர்களும் இங்கு ெந்து கூடும் 

ெதகயில்  அகத சிறந்த சந்ததயாகவும் இது இருக்கும்! நேது சந்ததக்கு கதடிெந்து  ஆதரெளிக்குோறு 

உள்ளூர் ேக்கதள நான் ஊக்குெிக்கிகறன். ” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் COVID-19 வதாற்றுகநாயிலிருந்து ேீண்டுெரத் துெங்குதகயில், ப்ராம்ப்ட்டன் 

உழெர் சந்ததயானது குடியிருப்பாளர்களுக்கும் பார்தெயாளர்களுக்கும் அது ஒரு  உள்ளூர் சுற்றுலா 

அம்சோக இருக்கும்; அததனப் பார்தெயிடவும் உள்ளூர் ெிற்பதனயாளர்கதள ஆதாிக்கவும் இது ஒரு 

நல்ல ொய்ப்தப ெழங்குகிறது! ” 

- ஹர்கிரத் சிங், கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10; ததலெர், வபருநிறுென கசதெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் உழெர் சந்தததய புதிய இடத்திற்குவகாண்டு வசல்ெது என்பது, புதுதே பதடக்கும் 

ெதகயிலான ோெட்டத்தத ெலுப்படுத்த புறநகர்ப்  பகுதியில் ேீண்டும் அபிெிருத்தி வசய்ெதத 

ஆதரெளிப்பதற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தத பழுதுபார்ப்பதத கேற்வகாள்ளவும் இது உதவும்; 

அல்ககாோ பல்கதலக்கழகம் தன்தன ெிாிொக்கம் வசய்யும் பணிக்கு உதவுங்கள்; கேலும், 

ஹூகரான்டாாிகயா தலட் வரயில் கபாக்குெரத்து ெசதிதயயும் (எல்ஆர்டி) ஆதாியுங்கள். ” 

- கடெிட் கபர்ாிக், ததலதே நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ேிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ேக்கதளயும் 75,000 

ெணிக அதேப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுேக்கதள ேனத்தில் தெத்கத 

வசய்கின்கறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ேற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுதேப் பதடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கெல்ல ேற்றும் வெற்றிகரோன  ஆகராக்கியேிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதேப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாததயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, ேற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்பு 

கோனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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