
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ெருடாந்திர குளிர்கால ஒளிெிளக்குகள் ெிழாவுடன் ெிடுமுறைக்கால மந்திரஜாலம் 

டவுண்டவுந  ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு திரும்பவும் ெருகிைது 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்பர் 10, 2021) – ெிடுமுறைக்கால சுறுசுறுப்பு அறடயும் சமயம் இது, மற்றும் 

இதறனச் வசய்ய டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் அல்லாமல் வெவைாரு சிைந்த இடம் கிறடயாது. நெம்பர் 19 

வெள்ளிக்கிழறம முதல் நெம்பர் 21 ஞாயிற்றுக்கிழறம ெறர, நிகழெிருக்கும் நகாின் குளிர்கால 

ஒளிெிளக்குகள் திருெிழாெின் அதிசயத்றத குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களின் வசயல்பாடுகளுடன்  

வசர்த்து அனுபெியுங்கள்; கண்டிப்பாக ஒவ்வொருெரும் மகிழ்ந்து அனுபெிப்பீர்கள்.  

 

மரங்களில் ஒளிெிளக்குகளின் அலங்காரம் 

வகன் ெில்லான்ஸ் சதுக்கம் 

நெம்பர் 19 வெள்ளிக்கிழறம மாறல 6:45 மணி முதல் 

 

ெிடுமுறை நாட்களுக்கு இன்னும் எவ்ெளவு நாட்கள் உள்ளன என்று எண்ண ஆரம்பியுங்கள்! ெில்லான்ஸ் 

சதுக்கத்தில் இருக்கும் 60 அடி உயர வசதுக்கிய மரத்தில் 10,000 க்கும் வமலான ெிளக்குகளுடன் அந்த  

இடம் உயிர் வபறுெறதக் காணுங்கள்.  

 

குளிர்கால ஒளி ெிளக்குகள் ஊடாக நடந்து வசல்லும் அனுபெம்  

 

வகஜ் பார்க் (Gage Park) 

நெம்பர் 19 வெள்ளிக்கிழறம முதல் நெம்பர் 21 ஞாயிற்றுக்கிழறம ெறர ஒவ்வொரு இரெிலும் மாறல 6 

மணி முதல் 10 மணி ெறர 

 

அவலக்ட்ரா (Alectra) நிறுெனத்தினால் ெழங்கப்படுகின்ை மிக அழகிய ெிடுமுறைநாள் ஒளிெிளக்கு 

அனுபெம் வபை வகஜ் பார்க் (Gage Park) ஊடாக உலா ொருங்கள். 145,000 க்கும் அதிகமான பளிச்சிடும் 

LED ெிளக்குகளால் ஆன மாயாஜால ஒளி ெிளக்கு அலங்கார ொிறசறயக் கண்டு மகிழுங்கள்; இது 

பூங்காறெ அப்படிவய குளிர்கால அதிசய உலகமாக உருமாற்றுகிைது. 

 

கிைிஸ்துமஸ் மார்வகட் (Christmas Market) 

வகன் ெில்லான்ஸ் சதுக்கம் 



 

 

• நெம்பர் 19 வெள்ளிக்கிழறம, மாறல 4 மணி முதல் – இரவு 10 மணி ெறர 

• சனிக்கிழறம, நெம்பர் 20, நண்பகல் 12 மணி முதல் – இரவு 10 மணி ெறர 

• ஞாயிற்றுக்கிழறம, நெம்பர் 21, நண்பகல் 12 மணி முதல் – மாறல 5 மணி ெறர 

 

உள்ளூர் ெியாபாாிகளுக்கு ஆதரெளித்து இந்த ஆண்டிற்கான கிைிஸ்துமஸ் சந்றதயில் ெிடுமுறை நாள் 

கறடவீதிப்பயணத்றத துெக்குங்கள். உலா ெரும்வபாவத மிக கச்சிதமான பாிசுப்வபாருட்கறளக் 

கண்டுபிடிக்க உள்ளூர் கறலஞர்கள், சிறுெியாபாாிகள் இன்னும் பலறரக் கண்டைியுங்கள்.  

 

குளிர்கால ஒளிெிளக்கு ெிழாெின் அறனத்து ெிஷயங்கள் பற்ைிய வமலும் தகெல்களுக்கு ெருறக 

தரவும் brampton.ca/winterlights 

 

TD, Bell, வகாக் கனடா பாட்லிங் (Coke Canada Bottling), வமாிடியன் கிவரடிட் யூனியன் (Meridian Credit 

Union) மற்றும் டிம் ஹார்ட்டன்ஸ் (Tim Hortons) முதலான வபருந்தன்றமயான நிதியாதாரம் 

அளிப்பெர்களாகிய உங்களுக்கு மிக்க நன்ைி. 

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

”ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் ெிடுமுறை நாட்கள், ெருடாந்திர குளிர்கால ஒளிெிளக்குகள் திருெிழாவுடன் 

மீண்டும் உயிர்ப்புடன் ெருகின்ைன! மற்வைாரு நீண்ட ெருடத்திற்குப் பிைகு, இந்த நிகழ்வு மிகவும் 

சிைப்பானதாக இருக்கும், ஏவனனில் நாம் அறனெரும் பாதுகாப்பாக வநாில் கூடி ெிடுமுறைறயக் 

வகாண்டாட முடியும். இந்த ஆண்டின் நிகழ்ச்சிகளில் பங்வகற்று குளிர்கால ஒளிெிளக்குகள் ஊடாக உலா 

ெர அறனத்து குடியிருப்பாளர்கறளயும் நான் அறழக்கிவைன்! இந்த ெிடுமுறைக் காலத்தில் எங்கள் 

உள்ளூர் கறலஞர்கள் மற்றும் ெணிகர்களுக்கு உங்கள் ஆதரறெக் காட்ட கிைிஸ்துமஸ் சந்றதயில் 

வபாருட்கறள ொங்குங்கள். உங்கள் அறனெறரயும் அங்வக காண நான் ஆெலுடன் காத்திருக்கிவைன்!” 

- வபட்ாிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"ெருடாந்திர குளிர்கால ஒளிெிளக்குகள் திருெிழா இந்த ஆண்டு வநாில் காணும் நிகழ்ொக மீண்டும் 

அறமெறதப் பார்ப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிைது; இதன்மூலம் இந்த ஆண்டின் ெிடுமுறை நாட்களின் 

மாயஜாலத்றதயும், நகரத்தின் அழறகயும் அறனெரும் அனுபெிக்க முடியும். எங்கள் உள்ளூர் 

ெிற்பறனயாளர்களுக்கு உங்கள் ஆதரறெக் காட்ட கிைிஸ்துமஸ் சந்றதக்கு ெருறக தருெறத 

உறுதிவசய்யுங்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகவள! மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பாக 

இருங்கள்!" 

- ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10; தறலெர், வபருநிறுென வசறெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

https://www.brampton.ca/winterlights


 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கான நிகழ்ச்சிகள் அறமப்புக் குழுொனது இந்த மாயாஜால நிகழ்றெ உருொக்க 

கடுறமயாக உறழத்துள்ளது; இதனால் நமது நகாின் மறு திைப்பு துெங்கும்வபாது அறனெரும் 

பாதுகாப்பாக அனுபெிக்க முடியும். சமூகத்தின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் ெிடாமுயற்சிக்கு நன்ைி; 

இதனால்தான் இந்த வநாில் நடக்கும் நிகழ்றெ அனுபெிக்கவும் ெிடுமுறை நாட்கறள ஒன்ைாகக் கூடி 

வகாண்டாடவும் முடிகிைது. 

- வடெிட் வபர்ாிக், தறலறம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

-30- 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிறரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 

650,000 மக்கறளயும் 70,000 ெணிக அறமப்புக்கறளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் 

ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கறள மனத்தில் றெத்வத வசய்கின்வைாம். பலதரப்பட்ட 

சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வசர்க்கின்ைனர், முதலீட்றட நாங்கள் ஈர்க்கிவைாம், வதாழில்நுட்பாீதியில் 

மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுறமப் பறடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிவைாம். பாதுகாப்பான, நிறலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்ைிகரமான  

ஆவராக்கியமிக்க ஒரு நகறரக் கட்டறமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாறதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிவைாம்.  

Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் எங்களுடன் இறணயுங்கள்.   www.brampton.ca 

இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 
 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்வஜாத் றகந்த் 

ஒருங்கிறணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@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

