
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

டிஜிட்டல் டடார்ஸ் ஓபன் ப்ராம்ப்ட்டன் (Digital Doors Open Brampton)  -இன் 

இரண்டாம் ஆண்டில் ஒவ்வொரு கதெிற்கும் பின்னால் இருக்கும் கதததைக் 

கண்டுபிடியுங்கள்  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வெப்டம்பர் 23, 2021) – வெப்டம்பர் 27 முதல் அக்டடாபர் 31 ெதர  

குடிைிருப்புொெிகளும் ெருதக தருபெர்களும் அெரெர் வீட்டில் இருந்தபடிடை டிஜிட்டல் டடார்ஸ் ஓப்பன் 

(Digital Doors Open)  எனும் நிகழ்ச்ெிைின் ஒரு பகுதிைாக  ப்ராம்ப்ட்டனின் ெரலாறு, பாரம்பாிைம் மற்றும் 

தனித்துெமான கலாச்ொர அதமெிடங்கதள ஆன்தலனில் பார்த்து அனுபெிக்க முடியும். 

 

மாகாண அளெிலாக நதடவபறக்கூடிை  இந்த நிகழ்ச்ெிைில், தனது 20 க்கும் டமற்பட்ட ெரலாற்று மற்றும் 

பாரம்பாிை ெிறப்பு மிக்க இடங்கள் வதாடர்பான சுற்றுப்பைண ெிெரங்கள், வீடிடைாக்கள் மற்றும் 

புதகப்படங்கதள ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் காட்ெிக்கு தெக்கின்றது. இந்த ஆண்டில் புது ெரொக 

பசுதமக்கான முன்முைற்ெிகள் வகாண்ட கட்டிடங்கள், நதடபாததகள், பூங்காக்கள், கடற்கதரகள், 

ஏாிகள் மற்றும் டபாற்றிக் காக்கப்படும் இடங்கள் மற்றும் பசுதமைான சுற்றுப்புறங்கள் ஆகிைெற்தற 

எடுத்துக்காட்டும் ெதகைில் இடம் வபறுகின்றன. எங்களுதடை 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இைற்தகதை 

டபாற்றி ெளர்க்கும் நிகழ்ச்ெி மூலமாக அனுபெித்து மகிழும் ெதகைில், ெண்ணங்களுக்கான மிகச்ெிறந்த 

இடங்கதளக் காணுங்கள் மற்றும் வமய்நிகர் சுற்றுலாெில் பங்கு வபறுங்கள்.  

 

முழுதமைானவதாரு அனுபெத்திற்கு, : brampton.ca/doorsopen 

 

ஒன்ட்டடாிடைா வொிடடஜ் டிரஸ்ட்  அதமப்பானது,  ஒன்ட்டடாிடைா முழுெதிலும் உள்ள 

ெமூகங்களுடன் டெர்ந்து,  டடார்ஸ் ஓபன் (Doors Open)  நிகழ்ச்ெி ெழிைாக, தங்கள் டிஜிட்டல் கதவுகள், 

ொைில்கள் மற்றும் முற்றங்கதள திறக்க பணிைாற்றி ெருகின்றனர்; இதில் கண்கெர் கலாச்ொர 

தமைங்களும்  அடக்கம் என்பதால்,  நீங்கள் ெரலாற்தறயும் கததகதளயும் டதடி ஆராைலாம். 

மேலுே் தகவல்களுக்கு வருகக தரவுே்: doorsopenontario.on.ca.  

 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

”ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு வெழுதமைான, கலாச்ொர பாரம்பாிைம் வகாண்ட ஒரு பலகலதெ நகரமாகும், மற்றும் 

டிஜிட்டல் டடார்ஸ் ஓப்பன் எனும் இரண்டாெது ஆண்டு நிகழ்ெில் இந்த இடங்கதள சுற்றிப்பார்க்க 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Doors-Open.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doorsopenontario.on.ca%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5ef0e384a8b5464d8fb508d85e599ebf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637363086582620144&sdata=uGTQz2kCCsxI6rKxZyDzCB9Ln9WNox03FaTIcMF41Uo%3D&reserved=0


 

 

அதனெதரயும் ஊக்குெிக்கிடறன். இந்த ஆன்தலன் நிகழ்வு உங்கள் வொந்த வீட்டின் ெெதிைிலிருந்து 

ப்ராம்ப்ட்டனின் மிகவும் பிாிைமான இடங்கதளப் பார்தெைிட ொய்ப்பளிக்கிறது. 

- டபட்ாிக் ப்ரவுன், டமைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“டிஜிட்டல் டடார்ஸ் ஓப்பன்  நிகழ்ொனது மற்றெற்றில் இல்லாத அனுபெத்தத ெழங்குகிறது, இது 

ப்ராம்ப்ட்டன் மற்றும் முழு மாகாணத்ததயும் சுற்றியுள்ள இடங்கதள டதடிக்கண்டறிை மக்களுக்கு 

ொய்ப்பளிக்கிறது. எங்கள் பசுதம காக்கும் முைற்ெிகள் மற்றும் வெளிப்புற இடங்கதள எடுத்துக் காட்டும் 

ெதகைில், ப்ராம்ப்ட்டனின் ெில சுொரஸ்ைமான இடங்களில் சுற்றுப்பைணங்கள் வெய்து, வீடிடைாக்கள் 

மற்றும் புதகப்படங்களின் எடுக்க எங்கள் ஆன்தலன் ெங்கமிக்கும் இடத்ததப் பார்க்கவும். 

- ெர்கிரத் ெிங், நகர கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 9 & 10, ததலதமப் வபாறுப்பு, வபருநிறுென 

டெதெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ஊழிைர்கள் டிஜிட்டல் டடார்ஸ் ஓப்பன் ப்ராம்ப்ட்டன் நிகழ்ச்ெிைின் இரண்டாம் 

ஆண்டுக்கான மிகச்ெிறந்த ஆன்தலன் அனுபெத்தத உருொக்கியுள்ளனர். நகரத்தின் வெழுதமைான 

ெரலாறு வொல்கின்ற மற்றும் அழகான வெளிப்புற இடங்கதளக் வகாண்டாடுங்கள், நீங்கள் 

முன்வனப்டபாதும் பார்த்திராத இடங்களுக்குள் ஒரு கண்டணாட்டம் ெிடுங்கள். நீங்கள் தெறெிட 

ெிரும்பாத ஒரு வமய்நிகர் நிகழ்வு இதுொகும்! " 

 

- டடெிட் டபர்ாிக், ததலதம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 மக்கதளயும் 75,000 

ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாிைத்திலும் வபாதுமக்கதள மனத்தில் தெத்டத 

வெய்கின்டறாம். பலதரப்பட்ட ெமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டெர்க்கின்றனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதிைில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிலான புதுதமப் பதடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பைணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கிைமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாததைில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிைெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்டஜாத் தகந்த் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாை ஈடுபாடு 

யுக்திாீதிைான தகெல்வதாடர்பு  

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
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca


 

 

  

  
 

 

 

 

 

 


