
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

     

நினனவுகூறும் தினத்னத ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் கவுரவிக்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்டடாபர் 29,2021) –2021 ஆண்டின் நினனவுகூறும் தினத்னத வருகின்ற நெம்பர் 

11 ஆம் டததியன்று ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஆன்னைனிலும் நேரடியாகவும் கவுரெப்படுத்துகிறது; கூடடெ 

ராயல் கனடியன் வைஜன்-ஐயும் நேர்த்து நினனவு கூறுகிறது. 

 

பாப்பி (Poppy) பிரச்ோர துவக்கம் 

ராயல் கனடியன் லெஜன் பாப்பி பிரச்ோரம் அக்ந ாபர் 29 முதல் ேவம்பர் 11 வரர ேர லபறும். 

கன ாவின், ேிரனவுகூறுதலுக்கான அர யாளச் ேின்னமாக பாப்பி மெரர சுவீகாித்துக் லகாண் தன் 

100 ஆவது ஆண்ர , இந்த வரு ம் குறிக்கிறது. 

  

இந்த பிரச்ோரம் துவக்கியதன் அர யாளமாக லகன் வில்ொன்ஸ் ேதுக்கத்தில் ஒரு லகாடிநயற்ற ேிகழ்ச்ேி 

இன்று ேர லபற்றது. இந்தப் பிரச்ோரத்தின் மூெம் திரட் ப்படும் ேிதியானது கன ா ராணுவத்தில் 

உரைத்து ஓய்வு லபற்ற ராணுவவீரர்கள் மற்றும் அவர்தம் குடும்பத்தினருக்கு ஆதரவளிக்கும்; அநத 

நவரளயில், நேரவயாற்றியவர்கள் அரனவாின் அயராத முயற்ேிகரள கன ா மக்கள் ஒரு நபாதும் 

மறக்காமலிருப்பரத உறுதி லேய்ய உதவும். ப்ராம்ப்ட் ன் ேகரரச் சுற்றிலுமாக இருக்கும் இ ங்களில் 

ேன்லகார கரள வைங்கொம்.  

  

ராணுவ அணிவகுப்பு மாியாரத மற்றும் நேரவரய ேிரனவுகூறுதல் 

ேவம்பர்  11 – காரெ 10:30 மணிக்கு 

brampton.ca/bramptonremembers 

  

நமயர் ப்ரவுன்  மற்றும் ேகரேரப உறுப்பினர்கள் அரனவருமாக ராயல் கனடியன் லெஜன் உ ன் 

இரணந்து ஊர்வெமாக லேன்று, ப்ராம்ப்ட் ன் ேகரம் ோர்பாக ஒரு மெர் வரளயம் ரவப்பார்கள். இந்த 

விைாவில் ராணுவத்தில் உரைத்து ஓய்வு லபற்ற ராணுவவீரர்களுக்கு மாியாரத லேய்யும் ேிமித்தமாக 

அணிவகுப்பு மாியாரத, நபார் விமானங்களின் பறக்கும் மற்றும் வட் மிடும் ோகேங்கள் ஆகியரவயும் 

இருக்கும்.  ஒட் ாவா ேகாில் அல்ொமல், அதற்கு லவளியிொக, ஒநர அணி வகுப்பு மாியாரத 

ேிகழ்ச்ேியில் நபார் விமானங்களின் பறக்கும் மற்றும் வட் மிடும் ோகேங்கள் ஆகியவற்ரறயும் 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Protocol-Office/Brampton-Remembers/Pages/Welcome.aspx


 

 

ே த்துகின்ற ேமூகத்தினாில் ப்ராம்ப்ட் ன் ேமூகமும் ஒன்றாகும்.  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் டபார் வீரர்கள் மற்றும் தங்கள் இன்னுயினரத் தியாகம் வெய்தெர்கள் அனனெரும் 

நகாின்  ப்ராம்ப்ட்டன் நினனவுவகாள்கிறது (Brampton Remembers) எனும் ெனைப்பக்கத்தில் 

கவுரெிக்கப்படுொர்கள் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அனனத்து வபாதுக் கட்டிடங்களிலும் வகாடிகள் 

அனரக்கம்பத்தில் பறக்கெிடப்படும். 

 

ேிகழ்ச்ெியின் ெனைப்பக்கம் நெம்பர் 11 அன்று கானை 10:30 மணிக்கு ஆன்னைனில் டநரனை 

ஒளிபரப்பாக வெய்யப்படும்; இதில் ஒரு நிமிட டநர மவுனம் அனுொித்தல் மற்றும் மைர் ெனளயங்கள் 

னெத்தல் ஆகியனெ அடங்கும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் டபார்ப்பனட வீரர்களுக்கு அஞ்ெலி வெலுத்தும் 

ெிதமாக, டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் - இல் வமயின் வீதி (Main Street) மற்றும் டவுண்டவுன் குவீன் வீதி  

(Queen Street) முழுக்கவுமாக டதாரணங்கள் மீண்டும் வதாங்கெிடப்படும்; இதனன நகர நிர்ொகம் 

டமற்வகாள்ளும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“நமது நாட்டிற்காக டெனெயாற்றிய துணிச்ெைான ஆண்கள் மற்றும் வபண்களுக்கு அஞ்ெலி 

வெலுத்தும்ெிதமாக, இந்த ஆண்டில் அனனெருடம பாப்பி மெர்கனள ொங்குமாறு நான் 

ஊக்கப்படுத்துகிடறன். நெம்பர் 11 ஆம் டததியன்று, டபார்ப்பனட வீரர்களுக்கும், தங்கள் இன்னுயினரத் 

தியாகம் வெய்தெர்களுக்கும்  நகரமானது மாியானத வெய்யும். ஆகநவ நாம் மறக்காமல் இருப்டபாமாக.” 

- நபட்ாிக் ப்ரவுன், நமயர், ப்ராம்ப்ட் ன் ேகரம் 

 

“ேமது ேிகழ்ச்ேி அரமப்பாளர்கள் லகாண்  குழுவானது, ராயல் கனடியன் லெஜன் – உ ன்  நேர்ந்து 

ேிரனவுகூறும் ோரள அனுோிப்பதற்கும் லகாண் ாடுவதற்கும் ஒவ்லவாருவருக்கும் ேிறப்பானலதாரு 

வாய்ப்பிரன ஏற்படுத்திக் லகாடுத்துள்ளனர். ேமது நபார்ப்பர  வீரர்களுக்கு அஞ்ேலி லேலுத்த 

ஒவ்லவாருவருக்கும் இன்னுலமாரு வாய்ப்பிரன இந்த விைா வைங்குகிறது.” 

- ந விட் நபர்ாிக், தரெரம ேிர்வாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட் ன் ேகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெினரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 மக்கனளயும் 75,000 

ெணிக அனமப்புக்கனளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கனள மனத்தில் னெத்டத 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Protocol-Office/Brampton-Remembers/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Protocol-Office/Brampton-Remembers/Pages/Welcome.aspx


 

 

வெய்கின்டறாம். பைதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டெர்க்கின்றனர், முதலீட்னட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுனமப் பனடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நினைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகனரக் 

கட்டனமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பானதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 
ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்டஜாத் னகந்த் 

ஒருங்கினணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
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
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