
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

 

ஸாம் ராபர்ட்ஸ் பபண்ட் (Sam Roberts Band) இசைக் குழுெினருடன் பைர்ந்து 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் புத்தாண்டிற்கு க ொட்டு முழக் ம் கெய்து ெரபெற்பு 

அளியுங்கள்  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிெம்பர் 14, 2021) –2022 ஆம் வருடத்தை அதடய நொட் ள் எண்ணப்பட்டு 

வரு ின்றன; அைதனக் க ொண்டொட டவுண்டவுன் ப்ரொம்ப்ட்டதனக்  ொட்டிலும் வவறு ெிறந்ை 

இடமில்தை! வ ஜ் பொர்க் (Gage Park) -இல் பனிச்ெறுக்கு கெய்து புைிய ஆண்டிற் ொன ெங்க ொலி முழக் ம் 

கெய்யுங் ள்; கூடவவ ைதைப்புச் கெய்ைியில் இடம் கபறுவதும் ஜூவனொ (Juno)  விருது கவன்றதுமொன  

 னடியன் ரொக் இதெக் குழுவொ ிய, ஸொம் ரொபர்ட்ஸ் வபண்ட் இதெக்குழு மற்றும்  ல்ஸி ைொ (Kalsi Law) 

வினொல்  நி ழ்த்ைப்படும் பரபரப்பொன பட்டொசு ொனவவடிக்த  ஆ ியதவயும் இைனுடன் வெரு ின்றன. 

 

வநொில் பங்குகபறக்கூடிய வத யிைொன வ ளிக்த   

 ொர்டன் ெதுக் ம் (Garden Square) 

கவள்ளிக் ிழதம, டிெம்பர் 31 | இரவு 9 மணிக்கு 

 

இரவு முழுக் வும் வநொில் பங்கு கபறும் வத யிைொன வ ளிக்த  நி ழ்ச்ெி ளுடன் புத்ைொண்டுக்கு 

ெங்க ொலி முழங் ி வரவவற்பு ைொருங் ள். 

• இரவு 9:05 மணிக்கு – அமீரொ (Ameerah)  

• இரவு 9:50 மணிக்கு – ெிறப்பு விருந்ைினர், அய்ஸனபி (Aysanabee) 

• – ஸொம் ரொபர்ட்ஸ் வபண்ட் இதெக்குழு 

• நள்ளிரவு 11:55 மணிக்கு  – வமயர் ப்ரவுன் மற்றும் ந ரெதப உறுப்பினர் ள் 

• நள்ளிரவு 12 மணிக்கு – பட்டொசு வொனவவடிக்த  

 

வநரங் ள் மொற்றத்ைிற்குொியதவ என்பதை குறித்துக்க ொள்ளவும். 

 

ஸொம் ரொபர்ட்ஸ் வபண்ட் இதெக்குழு என்பது, ஜூவனொ (Juno)  விருது கவன்ற   னடியன் ரொக் இதெக் 

குழுவொகும்; இவர் ள் 2002 ஆம் ஆண்டிலிருந்து  இதெயில் ஒரு ைொக் ம் ஏற்படுத்ைி வரு ிறொர் ள். 



 

 

இன்ஹியூமன்  ண்டிஷன் (Inhuman Condition ) எனும் இவர் ளின் முைைொவது இதெ ஆல்பமொனது 

 னடொ நொட்டு ெொித்ைிரத்ைிவைவய  மி ச்ெிறப்பொ  விற்பதனயொ ி வரும் ைனிகயொரு EP ஆகும்; 

அப்வபொைிலிருந்து இந்ை இதெக்குழு கைொடர்ந்து இதெ மதழ கபொழிந்து வரு ின்றனர்.  அக்வடொபர் 2021 

இல் இந்ை இதெக்குழுவொனது அவர் ளின் ஏழொவது ஸ்டூடிவயொ ஆல்பமொ ிய ஆல் ஆஃப் அஸ் (All Of Us) 

-ஐ கவளியீடு கெய்ைொர் ள். இந்ை ஆல்பத்ைில் இருந்ை முன்னணி ஒற்தற இதெயொ ிய அஸ்கஸன்ஷன் 

(Ascension),  ரொக் வரடிவயொவில்  #7 ஆம் இடத்தை பிடித்ைது மற்றும் CBC ொவனாலியில் மூன்று 

வொரங் ளொ  முைல் இடத்தைப் பிடித்ைிருந்ைது.  

 

நி ழ்ச்ெி ளின் விவரங் ள் மற்றும் பபாக்குெரத்தில் மாற்றம், வொ ன நிறுத்ைம் கெய்ைல் மற்றும் 

ப்ரொம்ப்ட்டன் வபொக்குவரத்து வபருந்து ளில் உங் ள் பயணத்தை ைிட்டமிடுவது பற்றிய ை வல் ளுக்கு 

வருத  ைரவும்: brampton.ca/newyearseve  

 

ந ொின் மி ப்கபருந்ைன்தமயொன நி ழ்ச்ெி நிைியுைவியொளர் டிம் ஹொர்ட்டன்ஸ் (Tim Hortons) க்கு நன்றி 

உொித்ைொகு . 

 

ைிறந்ை கவளி பனிச்ெறுக்கு  

வ ஜ் பொர்க் (Gage Park) 

 

விடுமுதற நொட் ளில் வ ஜ் பொர்க் (Gage Park) ஆயிரக் ணக் ொன விளக்கு ளின் ஒளியொல் 

கஜொலிக் ிறது.  ொைநிதை அனுமைிக்கும் பட்ெத்ைில், பகஜ் பொர்க் பனிச்ெறுக்கு கபொழுதுவபொக்கு ைடத்ைில் 

ெறுக் ி விதளயொட உங் ள் ெறுக்குப் பைத  தளக் க ொண்டு வொருங் ள். 

 

உள்ளூதர ஆைொிக் வும் 

முன்னைொ வவ டவுண்டவுனுக்கு வந்ைிருந்து,  ீழ்க் ொணும் அைி ொர்பூர்வ உணவு வழங்கும் நிறுவனங் ள் 

உள்ளிட்ட ப்ரொம்ப்ட்டன்  ந ொின் பிரமிக் தவக்கும் உணெ ங் ளில் இரவு உணவு ைாப்பிட்டபடிபய ஒரு 

நொள் இரதவ ம ிழ்ந்து அனுபவியுங் ள்: 

• ைி கவொர்க்ஸ் க்ரொஃப்ட் பர் ர்ஸ் & பீயர் (The WORKS Craft Burgers & Beer): 8 க்வீன் ஸ்ட்ொீட் 

 ிழக்கு 

• பிஸ்ஸொனினி (Pizzanini): 18 கமயின் ஸ்ட்ொீட் கைற்கு 

• ரொபிஸ்ஸொ (RaPizza): 6 ஜொர்ஜ் ஸ்ட்ொீட் கைற்கு யூனிட் 2 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/New-Years-Eve.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fworksburger.com%2F&data=04%7C01%7CJacqueline.Fulton%40brampton.ca%7C2f6a34b6e8464672ea5008d9b9924ef4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637744860299071854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3hlTTUMQ84pb8RJtQdgrbpi2XsW5XJ08ptQE7nT62%2Fs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpizzanini.ca%2F&data=04%7C01%7CJacqueline.Fulton%40brampton.ca%7C2f6a34b6e8464672ea5008d9b9924ef4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637744860299081850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Hzm3NxzWkbXwO7p%2BOxuPQslSBNFj50f7rBj1dODCHlc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rapizza.ca%2Fdowntown-brampton&data=04%7C01%7CJacqueline.Fulton%40brampton.ca%7C2f6a34b6e8464672ea5008d9b9924ef4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637744860299081850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7Nxsx5ClCCvaEPoKI%2BPLq7MCqvM%2FuBCHJOeXCIU74Bs%3D&reserved=0


 

 

ப்ரொம்ப்ட்டன் ஃபுட் த ட்- லிருந்து வைர்ந்கைடுக் ப்பட்ட உணவு விடுைி ளில் ைனித்துவமொன ெலுத  ள் 

மற்றும் ைள்ளுபடி ள் கபறுவைற்கு  புைிைொ  துவக் ப்பட்ட ஃபுட் த ட் பொஸ் (Food Guide Pass) -ஐ 

பைிவிறக் ிக் க ொள்ளுங் ள்.  

 

வமயர்-இன் புத்ைொண்டு வொழ்த்துக் ொன ெந்ைிப்பு 

ந ர்மன்ற முன்புற வொயிற்படிக் ட்டு ள்  

ெனிக் ிழதம, ஜனவொி 1, 2022 | நண்ப ல்12 மணி முைல் – பிற்ப ல் 2 மணி வதர 

 

ந ர் மன்றத்ைின் முன்வொயில் படிக் ட்டு ளில் இருந்ைபடி வமயர் வபட்ொிக் ப்ரவுன் மற்றும் ந ரெதப 

உறுப்பினர் ளுடன்,  வரவிருக்கும் ஆண்டிற் ொன வொழ்த்துக் தள பொிமொறி 2022 ஆம் ஆண்டிற்கு 

வரவவற்பு அளியுங் ள். இந்ை ெந்ைிப்பு மற்றும் வொழ்த்து பொிமொற்றங் தளத் கைொடர்ந்து வ ஜ் பொர்க் (Gage 

Park) -இல்  ெமுைொயத்தினர் பங்குவபறுகின்ற பனிச்ெறுக்கு நதடகபறும். 

 

வமயர்-இன் புத்ைொண்டு வொழ்த்துக் ொன ெந்ைிப்பு பற்றிய வமலும் ை வல் ளுக்கு, மற்றும் நி ழ்ச்ெி நிரதைக் 

 ொண, வருத  ைரவும்: brampton.ca/events 

 

அறிஞர் கூற்றுக் ள் 

“புத்தாண்டு என்பது ஒன்றுகூடி, வகாண்டாடவும், கடந்த ஆண்சடப் பற்றி ைிந்திக் வும், ெரெிருக்கும் 

ொய்ப்புகசள எதிர்ப ாக்குெதற்குமான ஒரு ைமயமாகும். ப ாில்  டக்கும்  ிகழ்வுகள், திரும்பவும் 

ெருெதுடன், ஸாம் ராபர்ட்ஸ் இசைக்குழுெின் ப ரடி வபாழுதுபபாக்கு மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன்  கரத்தில் 

ொனபெடிக்சககளுடன் 2022 ஆம் ஆண்சடத் வதாடங்குெதற்கு  ாம் எதிர்ப ாக்கி காத்திருக்கிபறாம். 

புத்தாண்டு தினத்தில் என்சனயும் கவுன்ைிலர்கசளயும் ைந்திப்பதற்கும் ொழ்த்துெதற்கும் ைமூக 

பனிச்ைறுக்கு ெிசளயாட்சடக் காணவும் ப ாில் புத்தாண்டு ொழ்த்துக்கான ைந்திப்பில் இசணயுமாறு 

குடியிருப்பாளர்கசள அசைக்கிபறன். ெருடம் பதாரும்  சடவபறும் இந்தப் பாரம்பாியம்தான் 

புத்தாண்சடத் வதாடங்குெதற்கான ைாியான ெைியாகும்! 

- வபட்ொிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ரொம்ப்ட்டன் ந ரம் 

"ெருடாந்திர புத்தாண்டு வகாண்டாட்டமானது  இந்த ெருடத்சத  ிசறவு வைய்ெதற்கும் 2022 

ஆம் ெருடத்சத ெரபெற்பதற்கும் ைாியான ெைியாகும். தயவு வைய்து பாதுகாப்பாக 

வகாண்டாடுங்கள்; மற்றும் இந்த ெிடுமுசற காலத்தில் அசனத்து சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு 

 டெடிக்சககசளயும் வதாடர்ந்து பின்பற்றுங்கள். புத்தாண்டு தினத்தில் 2022 வகாண்டு 

ெரெிருக்கின்ற அசனத்து  ம்பிக்சகசயயும் மகிழ்ச்ைிசயயும் ெரபெற்பபாமாக; மற்றும் அங்பக 

ைந்திப்பபாம்!" 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/Food-Guide-Pass.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Home.aspx


 

 

- ஹர் ிரத் ெிங், ந ர  வுன்ெிைர், வொர்டு ள் 9 & 10; ைதைவர், கபருநிறுவன வெதவ ள், 

ப்ரொம்ப்ட்டன் ந ரம் 

“மற்வறாரு ைொலான ஆண்டில்  கரைசப அலுெலர் அணிக்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

ைமூகத்தினருக்கும்,தங்கள் ெிடாமுயற்ைிக்காக ஒட்டுவமாத்த ப்ராம்ப்ட்டன்  கரமும்  ன்றி  

வைலுத்துகிறது.  ீங்கள் அசனெருபம பகாெிட்-19க்கு எதிரான பபாராட்டத்தில் முக்கியப் 

பங்காற்றியுள்ளீர்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் டவுண்டவுனில் ெருடாந்திர புத்தாண்டு வகாண்டாட்டத்தில் 

ஒன்றாகக் கூடி, பாதுகாப்பாக வகாண்டாடுபொம், இதில் பல  ிகழ்ச்ைிகளும் உள்ளன.  கர 

ைசபயின் ைார்பாக உங்கள் அசனெருக்கும் புத்தாண்டு ொழ்த்துக்கள்!” 

- வடவிட் வபர்ொிக், ைதைதம நிர்வொ  அைி ொொி, ப்ரொம்ப்ட்டன் ந ரம் 

-30- 

 

 

 

 

 

கனடா  ாட்டில் மிக ெிசரொக ெளர்ந்து ெரும்  கரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெைத்தில் 700,000 மக்கசளயும் 75,000 

ெணிக அசமப்புக்கசளயும் வகாண்டிருக்கிறது.  ாங்கள் வைய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கசள மனத்தில் செத்பத 

வைய்கின்பறாம். பலதரப்பட்ட ைமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பைர்க்கின்றனர், முதலீட்சட  ாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாைில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூைல்ாீதியிலான புதுசமப் பசடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில்  ாங்கள் 

வைன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான,  ிசலத்து  ிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு  கசரக் 

கட்டசமப்பதற்கான ெளர்ச்ைிப்பாசதயில்  ாங்கள் பங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

  

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்ப ாத் சகந்த் 

ஒருங்கிசணப்பாளர், ஊடகம் & ைமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன்  கரம் 

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