
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ஸ்ப்ாிங்டடல்  ப்ராம்ப்ட்டன்   நூலகத்தில்,  ப்ராம்ப்ட்டன்  நகரத்துடனும்  CBC 

யுடனும் இணைந்து ”எனது ப்ராம்ப்ட்டன் தின”த்ணத (My Brampton Day) 

வகாண்டாடுங்கள் 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 14, 2022) – CBC ஆனது, நகரத்ணதப் ட ாற்றிக் வகாண்டாடுெதுடன், 

”எனது ப்ராம்ப்ட்டன் தின”த்ணத ஸ்ப்ாிங்டடல் ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகத்திற்கு மார்ச் 30 ஆம் நாளில் 

வகாண்டு ெருகிறது; இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம், ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகம் மற்றும் கணல, 

கலாச்சார  ணடப் ாற்றல் வதாழில் டமம் ாட்டு முகணம (ACCIDA) ஆகிட ாாின் கூட்டுறவு 

மூலம் வகாண்டாடப் டுகிறது. 

எனது ப்ராம்ப்ட்டன் தினம் (My Brampton Day) 

ஸ்ப்ாிங்டடல் ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகம் 

10705 ப்ரமீலி டராடு 

புதன்கிழணம, மார்ச் 30 

நிகழ்ச்சிகளுக்கான  அட்டெணை 

• காணல 11 மைி – ப்ராம்ப்ட்டன் ஓெி க் கணலஞர் அ ிட ாலா  இடடாவு அெர்களால் 

CBC டடாடரான்ட்டடா திணர நீக்கம் வசய்து திறந்து ணெக்கப் டுதல் 

• நண் கல் 12 மைி - அ ிட ாலா  இடடாவு அெர்களால்  ரஸ் ர கணலண  

வச ல் ாட்டுக்கு வகாண்டு ெருதல் இது அ ிட ாலா  இடடாவு அெர்களுடன் டசர்ந்து 

ACCIDA ெினால் ெழங்கப் டும் 

• மாணல 5:30 மைி -  ரஸ் ர வச ல் ாடு வகாண்ட CBC டடாடரான்ட்டடா கெனித்துக் 

டகட்கும் அமர்வு 

• மாணல 7:30 மைி – அணனத்து சாணலகளும் ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு இட்டுச்வசல்கின்றன, 

என்னும் குழு ெிொதம்; நடத்து ெர் CBC டடாடரான்ட்டடா-ெின் ப்ராம்ப்ட்டன் 

அைிண ச் டசர்ந்த நவ் நான்ொ (Nav Nanwa) ஆவார். 



 

 

அ ிட ாலா  இடடாவு அெர்களுடன் இலெச டநரணல ஜன்னல் சுெர் ஓெி ச் வச ல் ாடு 
வசய்தல்  

நூலகத்ணத ஓெி ம் ெணரெதற்கான இடமாக மாற்றுெதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகம் மற்றும் 

கணல, கலாச்சார  ணடப் ாற்றல் வதாழில் டமம் ாட்டு முகணம (ACCIDA) யுடன் கூட்டாக 

உள்ளூர் ஓெி க் கணலஞர் அ ிட ாலா இடடாவு-வுடன் இணையுங்கள். நூலகத்தில் இருக்கின்ற 

மிகப்வ ாி  கண்ைாடி ஜன்னல்களில் டகாடுகள் ெணரந்து ெண்ைம் தீட்ட  ங்டகற் ாளர்கள் 

அணழக்கப் டுகிறார்கள். அணனத்து ெ தினரும் ெரலாம், அனு ெம் அெசி மில்ணல. 

டிக்கட்டுகள் இலெசம் மற்றும் உறுதி வசய் ப் ட்ட ெிருந்தினர்கள் CBC டடாடரான்ட்டடா  

ப்ராம்ப்ட்டன் – ஆல் ஈர்க்கப் ட்ட ஸ்ொக் ட க் வ றுொர்கள்; இது குணறந்த எண்ைிக்ணக ில் 

மட்டுடம உள்ளது. ெி ரங்களுக்கும்  திவு வசய்துவகாள்ெதற்கும் ெருணக தரவும்: cbc.ca 

CBC டடாடரான்ட்டடா   ஆனது, 2021 இணலயுதிர்காலத்திடலயே ஒரு சிறப்பு ப்ராம்ப்ட்டன் 

அணமப்ண  உருொக்கி து. உள்ளூர் சமுதா த்தினருக்கு முக்கி ம் எனக் கருதப் டும் 

கணதகணள ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தெர்க்கு  கிரும் ெணக ில் வசய்தி ாளர்களும் 

த ாாிப் ாளர்களும் களப் ைி ாற்றினர். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ஸ் ிாிங்டடல் நூலகக் கிணள ில் ணம ப்ராம்ப்ட்டன் தின நிகழ்ெின் ஒரு  குதி ாக நமது 

நகரத்தின் கணதண க் கூறி CBC அணதக் வகாண்டாடுெதில் நாங்கள்  ரெசமணடகிடறாம். 

ப்ராம்ப்ட்டனின்  ன்முகத்தன்ணம, கலாச்சாரம் மற்றும்  ணடப் ாற்றல் ஆகி ணெதான் இந்த 

நகரத்ணத மிகவும் சிறப் ானதாக ஆக்குகிறது; சமூகத்துடன் அணதக் வகாண்டாடுெது மிகவும் 

மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. 

- ட ட்ாிக் ப்ரவுன், டம ர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு என்று ஒரு சிறப்பு இடத்ணத அங்கீகாித்ததற்காக CBCக்கு எங்கள் நன்றி. 

ACCIDA மற்றும் உள்ளூர் கணலஞரான அ ிட ாலா இடடாவு (Abiola Idowu) ஆகிட ார் இந்த 

நிகழ்ச்சிக்கு தங்கள்  ணடப் ாற்றணலக் வகாண்டு ெந்து, நமது மாறு ட்ட  ன்முக தன்ணமண க் 

வகாண்டாடுெணதக் கண்டு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி ணடகிடறன்; வ ாது மக்களுக்கான கணல 

மூலமாக, சமுதா த்தினணர இணைப் திலும் மகிழ்ச்சி ணடகிடறன்.” 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbc.ca%2Fnews%2Fcanada%2Ftoronto%2Fhey-brampton-cbc-is-in-your-city-1.6371463&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccc87de059421489d6e7208da05d442c6%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637828706455513096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mRIYD0Rysq4tsFlRESLJohEDXJG7MUwQr8F5W93UBWo%3D&reserved=0


 

 

-வராவீனா சான்ட்டடாஸ்,  ிராந்தி  கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; துணைத்தணலெர், 

வ ருநிறுென டசணெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்; கவுன்சில் சிறப்புக்குழு உறுப் ினர், கணல, 

கலாச்சாரம் &  ணடப் ாற்றல் வதாழில் டமம் ாட்டு முகணம 

”ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகத்துடன், CBC வடாடரான்டடா இணைந்து, கூட்டு டசர்ந்து, சமூகத்ணதயும், 

நகரத்தில் நடக்கும் சில அற்புதமான ெிஷ ங்களையும் எடுத்துக்காட்டும் ெிதமாக  ிரகாசிக்கச் 

வசய்ெதில்  ரெசமணடகிறது. ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகளுடன் டநாில் இணைெதற்கான ொய்ப்ண  

நாங்கள் எதிர்டநாக்கி காத்திருக்கிடறாம்.” 

- ப்ரஸன்னா ராஜடகா ாலன், இ க்குனர், வசய்திேிேல் துணற + நிகழ்ச்சி திட்டமிடல், CBC 

டடாடரான்ட்டடா 

”இந்த  ரெசமான நிகழ்ெில் CBC யுடன் கூட்டு டசர்ந்திருப் தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகம் 

சிலிர்ப் ணடகிறது. தனி ந ர் டநாில் இருந்து வசய்யும் நிகழ்வுகளுக்கு மக்கணள மீண்டும் 

ெரடெற் தில் நாங்கள் மிகவும்  ரெசமணடகிடறாம்; டமலும் ப்ராம்ப்ட்டன் குடி ிருப் ாளர்கள் 

தங்கள் சமூகத்தில் டமலும் இருக்கும் ெிஷ ங்கணளக் கண்டு ிடித்து புதி  இணைப்புகள் 

ஏற் டுத்துெணத ஊக்குெிக்கும் ொய்ப்ண  எதிர்டநாக்குகிடறாம்!” 

- டடாட் ணகல், தணலணம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகம் 

“அ ிட ாலாெின் புதி  சிற் த்திணன திணர நீக்கி திறந்து ணெத்தல் மற்றும் எங்களின்  ரஸ் ர 

வச ல்புாியும் ெணக ிலான ஜன்னல் ஓெி ம் அணமப்பு ஆகி ணெ உள்ளிட்ட இந்த சிறப்புமிக்க 

நாளில், CBC மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகத்தில் இருக்கின்ற எங்கள் நண் ர்களுடன் கூட்டு 

டசர்ெதில் ACCIDA மகிழ்ச்சி ணடகிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு  லகலணெ நகரம் மற்றும் கணல 

மற்றும் கலாச்சாரத்திற்கான ணம மாகும். இந்த தனித்துெமான வழிமுணற ில் உள்ளூர் 

திறணமகணள வவைிப்படுத்துவதிலும், கணல சமூகத்திற்கு எங்கள் நிறுெனம் ெழங்கும் 

ெளங்கணள வெளிப் டுத்துெதிலும் நாங்கள் மகிழ்ச்சி ணடகிடறாம்." 

- நுெி சித்து, தணலெர், கணல, கலாச்சாரம் &  ணடப் ாற்றல் வதாழில் டமம் ாட்டு முகணம  

(ACCIDA) 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிணரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கணளயும் 75,000 

ெைிக அணமப்புக்கணளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாி த்திலும் வ ாதுமக்கணள மனத்தில் ணெத்டத 

வசய்கின்டறாம்.  லதரப் ட்ட சமுதா த்தினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்றனர், முதலீட்ணட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதி ில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதி ிலான புதுணமப்  ணடத்தலில் முன்னைி ெகிப் தற்கான   ைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம்.  ாதுகாப் ான, நிணலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கி மிக்க ஒரு நகணரக் 

கட்டணமப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாணத ில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகி ெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்டன் நகர  ன்முக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@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
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