
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

லூமினனட்னடா (Luminato) ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு ெருகிறது! 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 21, 2022) –ஜூன் 10 மற்றும் 11 னேேிகளில்  னடானரான்ட்னடா லூமினனட்னடா 

ெிழா (Luminato Festival Toronto) ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு ெரெிருக்கிறது என அறிெிப்பேில் ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர நிர்ொகம் சிலிர்ப்படடகிறது. கடைகள் மற்றும் னயாசடனகளுக்கான சர்ெனேச ெிழாொகிய 

லூமினனட்னடா னடானரான் ட்னடாடெ ெிட்டு வெளியில் முன்வனப்னபாதுமில்ைாமல், முேல் முடறயாக, 

கால் டெக்கிறது; இேில் இரண்டு நிக்ழ்வுகள் இடம்வபறும். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கடை, கைாச்சாரம் மற்றும் படடப்பாற்றல் ாீேியான வோழில் னமம்பாட்டு 

முகடம (ACCIDA)  மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் சுற்றுைத்துடற ஆகியடெ னசர்ந்து லூமினனட்னடா ெிழாடெ 

நகரத்ேிற்கு வகாண்டு ெருெேில் வபருமிேம் வகாள்கின்றன; இது குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் 

ெருடகயாளர்கள் ஆகினயார் இந்ே உன்னே  கடை நிகழ்டெ மட்டுமின்றி, ப்ராம்ப்ட்டனின் பல்னெறு 

ெடகயான கடைகடளயும் மற்றும் கைாச்சார நடெடிக்டககள், சிறப்பு நிகழ்வுகள் மற்றும் பைெற்டறயும் 

மகிழ்ந்து அனுபெிக்கும் ொய்ப்டப ெழங்குகிறது. 

 

னபருந்துகளில் ஓெியக்கடை 

வெள்ளிக்கிழடம, ஜூன் 10 

• மவுண்ட் ப்வளஸண்ட் GO நிடையம் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் GO நிடையம் 

• ப்ரமீலி GO நிடையம் 

னபருந்துகளில் ஓெியக்கடை என்பது வேரு நாடகங்கள் ேரும் மகிழ்ச்சிடயயும் ெிந்டேடயயும் உங்கள் 

அன்றாட பயணத்ேின்னபாது கடைநிகழ்ச்சியின் ஆச்சாியம் கைந்ே  அேிர்ச்சிடயயும் ேருகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் முழுெேிலுமாக,  னேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட னபருந்து நிடையங்களில் இந்ே எட்டிப்பார்க்கும் 

ெிேமாக இருக்கும் இந்ே ஓெியங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ேனித்துெமான காடை பயண அனுபெத்டே 

ெழங்கும்; நீங்கள் இடே ேெறெிட ெிரும்ப மாட்டீர்கள்ோனன! 

ஆல் இன் குட் டடம் (எல்ைானம நல்ை னநரத்ேில்ோன்)  

சனிக்கிழடம, ஜூன் 11 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/welcome.aspx


 

 

னைாஃபர்’ஸ் னைக் (Loafer’s Lake) புத்துணர்வுண்டாக்கும் டமயம்  

 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் னமைாகனெ, நாம் ஒன்று கூடுெேற்கும், வகாண்டாடுெேற்கும், கடந்ே 

காை அனுபெங்களாக அடசனபாடவும் னகாெிட்-19 வோற்றுனநாய் நமக்குத் ேடடயாக 

இருந்ேோல், ொழ்க்டக மிகவும் மந்ேகேியினைா அல்ைது ெிழாக்கள் இல்ைாமனைா 

னபாய்க்வகாண்டிருந்ேது. 

ஆல் இன் குட் டடம் உங்கடள அன்பு, நன்றியுணர்வு மற்றும் ெிட்டு ெிடுேடையாெேற்கான 

ெழிகாட்டுேல் ெிழாெிற்கு அடழக்கிறது. அடனத்து ேிறன்கடளக் வகாண்ட ேனிநபர்கள் மற்றும் 

குழுக்களுக்காக ெடிெடமக்கப்பட்ட இந்ே வசறிவூட்டும் வசயைாக்கமானது, நம்டம மீண்டும் 

இடணக்கவும், நம் இேயங்கடள இடணக்கவும், உடல், நிைம், நீர் மற்றும் பிறெற்றிற்கு இடடனய 

உள்ள உறவுகளுக்குள் உணரப்படும் உடல் ோளங்கடள எழுப்பவும் ஒலி மற்றும் காட்சி ெடிெ 

தூண்டுேல்கடளப் பயன்படுத்துகிறது. 

 

 

லூமினனட்னடா ெிழா னடானரான்ட்னடா பற்றி  

லூமினனட்னடா ஃவபஸ்ட்டிெல் னடானரான்ட்னடா என்பது சம காை, வபாிய அளெிைான, 

பிரம்மாண்டமான  கடை னெடைப்பாடுகளுக்கான கிாியா ஊக்கி மற்றும் அடமப்பாளர்களாெர். 

ஒவ்வொரு ஜூன் மாேத்ேிலும் உைகத்ேினடர னடானரான்ட்னடாடெ னநாக்கி ெரடெக்கும் 

முகமாக   னகாடடப் பருெதுெக்கத்டே துெக்கி டெக்கின்றனர்; இேில், கனடா நாட்டு மற்றும் 

சர்ெனேச ேனித்துெம் ொய்ந்ே கடைஞர்கடள உைகினருக்குக் காட்டி, அெர்களின் 

படடப்புக்கடள ஏற்று முன்னிடைப்படுத்துகின்றனர்.  

 

ஆண்டு முழுெதும், லூமினனட்னடா அடமப்பானது நகரம் மற்றும் பிராந்ேியத்ேின் பல்னெறு 

கைாச்சாரங்கள் மற்றும் சமூகங்கடளச் னசர்ந்ே கடைஞர்களுடன் இடணந்து 

பணியாற்றுகின்றனர்; படடப்பாற்றல் ெளர்ச்சிடய ஆோித்து, கடைடய உைக அரங்கிற்கு 

வகாண்டு ெருகின்றனர். அெர்கள் உள்ளூர் குரல்கடள உைகளாெிய உடரயாடல்களுடன் 

ஒலிக்கச்வசய்து, சமத்துெம், அடனத்டேயும் உள்னசர்த்ேல், அணுகல் மற்றும் நிடைத்ேிருக்க 

டெக்கும் ேன்டம ஆகியெற்றில் ேங்கள் பணிடய நிடைநிறுத்துகிறார்கள். மிக முக்கியமாகனெ, 

னபச்சுொர்த்டேகடள வோடங்கிடெத்து பார்டெயாளர்களுக்கு உத்னெகம் வகாடுக்கின்ற 

கடையின் சக்ேிடய லுமினனட்னடா நம்புகிறார்கள்.  

இந்ே ஆண்டின் இந்ே ெிழா பற்றி னமலும் அறிய  ெருடக ோருங்கள்: luminatofestival.com 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluminatofestival.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3bc7d261b877493e490508da23a7efde%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637861501437403339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hQr%2B4itN6BD8PRiEi1U%2F0QmT3x%2FsvQX5CtvhfGNv%2BXs%3D&reserved=0


 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“லூமினனட்னடா-டெ முேன்முடறயாக ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு ெரனெற்பேில் சிலிர்ப்படடகினறாம்! 

இந்ே இரண்டு சிறப்பு நிகழ்வுகளின் மாயத்டேயும் அற்புேத்டேயும் அனுபெிக்க ஜூன் 10 மற்றும் 

11 ஆம் னேேிகடள உங்கள் நாட்காட்டியில் குறித்து டெயுங்கள். 

- னபட்ாிக் ப்ரவுன், னமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ட்டனுக்கு இது ஒரு பரெசமான சந்ேர்ப்பம் ஆகும்! நமது நகரத்ேிற்கு லூமினனட்னடாடெ 

ெரனெற்க இனினமலும் நாங்கள் காத்ேிருக்க முடியாது; னமலும் சர்ெனேச அளெில் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட இந்ே நிகழ்டெ குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் பார்டெயாளர்கள் அனுபெிக்க 

ஒரு ொய்ப்டப ெழங்குகினறாம். 

- ஹர்கிரத் சிங், நகரகவுன்சிைர், ொர்டுகள் 9 & 10, ேடைெர், வபருநிறுென னசடெகள் 

துடற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"நமது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் லூமினனட்னடாடெக் வகாண்டிருப்பேற்கான ொய்ப்பானது, எங்கள் 

வீட்டுக்கு அருகாடமயினைனய இந்ே உைகத் ேரம் ொய்ந்ே நிகழ்ெின் சுடெடய அனுபெிக்கும் 

ொய்ப்டப எங்கள் சமூகத்ேிற்கு ெழங்கும். கைந்துவகாள்ள இனினமலும் என்னால் காத்ேிருக்க 

முடியாது!" 

- வராவீனா சான்ட்னடாஸ், பிராந்ேிய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; துடணத் ேடைெர், 

வபருநிறுென னசடெகள் துடற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்; கவுன்சில் ஆனைாசடனக் குழு 

உறுப்பினர், கடை, கைாச்சாரம் & படடப்புத் வோழில் னமம்பாட்டு நிறுெனம் 

"இந்ே ஆண்டு நிகழ்ெில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகடரச் னசர்த்ேடமக்கும், இந்ே அனுபெத்டே எங்கள் 

சமூகத்ேிற்குக் வகாண்டு ெருெேற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் எங்கள் குழுவுடன் இடணந்து 

பணியாற்றியேற்கும் லூமினனட்னடாவுக்கு எனது நன்றி." 

- பால் னமார்ாிஸன், இடடக்காை ேடைடம நிர்ொக அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"கடந்ே சிை ஆண்டுகளாக நாம் அடனெரும் ேெறெிட்ட மிகவும் அெசியமான மகிழ்ச்சி மற்றும் 

உத்னெகத்டே மீண்டும் வெளிப்படுத்ே லுமினானடா இங்னக ெரெிருக்கிறது. இந்ே ஆண்டு 

லூமினனட்னடாெின் ஒரு பகுேிடய ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு வகாண்டு ெருெேில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகத்துடன் கூட்டு னசர்ந்ேேில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடடகினறாம். நமது பகுேி முழுெதும் உள்ள 



 

 

பார்டெயாளர்களுக்கு, பகிரப்பட்ட கடேகள் மற்றும் அனுபெங்கள் மூைம் எங்கடள இடணக்கும் 

கடையின் சக்ேியின் உற்சாகமான நிடனவூட்டைாக லூமினனட்னடா 2022 இருக்கும். 

- சீலியா ஸ்மித், CEO, லூமினனட்னடா ஃவபஸ்ட்டிெல் னடானரான்ட்னடா 

-30- 

கனடா நாட்டில் மிக விரைவாக வளர்ந்து வரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000 

வணிக அரமப்புக்கரளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் க ாதுமக்கரள மனத்தில் ரவத்தத 

கசய்கின்தறாம்.  லதைப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

கதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப்  ரடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

கசன்றுககாண்டிருக்கிதறாம்.  ாதுகாப் ான, நிரலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகைமான  ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக் 

கட்டரமப் தற்கான வளர்ச்சிப் ாரதயில் நாங்கள்  ங்கு வகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள். 

 

 

லூமினேட்னடோ ஃபெஸ்ட்டிவல் னடோன ோே்ட்னடோ  2022 ஆேரொளர்கள் 

நிறுென அரசு கூட்டாளி ஒன்ட்டாாினயா அரசு 

வபரும்பான்டம கூட்டாளிகள் கனடா அரசாங்கம், னடானரான்ட்னடா நகரம் 

வபருநிறுென  கூட்டாளிகள் வகடில்ைாக் ஃனபர்ெியூ, வமட்டா (Meta), BMO, TD ெங்கிக் குழுமம், னைாப்ைா (Loblaw) கம்வபனிஸ் 

லிமிவடட், OLG, னஹட்ச் (Hatch) ப்ளூம்வபர்க், கனடா மின்சக்ேிக்கழகம், கிங்க் வசட் (Kingsett) னகபிட்டல், ஆக்ஸ்ஃனபார்ட் 

ப்ராபர்ட்டீஸ் மற்றும் பை. 

ேனிநபர் நன்வகாடடயாளர்கள் மற்றும் அற நிறுெனங்கள் அனானிமஸ், அயான்  அண்ட் கிக்கி வடைானீ (Ian and Kiki Delaney), 

C.M., ேி டயான் அண்ட் இர்ெிங்க் கிப்வனஸ் ஃபவுண்னடஷன் (The Dianne and Irving Kipnes Foundation), ஜான் அண்ட் வஜர்ாி 

னைாஸின்ஸ்க்கி (Joan and Jerry Lozinski), சாண்ட்ரா அண்ட் ஜிம் பிட்ப்ளானடா (Sandra and Jim Pitblado), C.M., க்வரட்ச்வசன் 

அண்ட் வடானால்ட் ராஸ் (Gretchen and Donald Ross), O.C., ேி ைார்ாி & ஜூடி ட்டாவனன்பாம் ஃனபமிலி ஃபவுண்னடஷன் (The 

Larry & Judy Tanenbaum Family Foundation), டமக்வகல் யங்க் ஃனபமிலி ஃபவுண்னடஷன் (The Michael Young Family 

Foundation), ANDPVA, அஸ்ாிவயலி ஃபவுண்னடஷன் (The Azrieli Foundation), எலினார் கில் ராட்க்ளிஃப் (Elinor Gill Ratcliffe), 

C.M., O.N.L., LLD, மற்றும் இன்னும் பை. 

அரசாங்க கூட்டாளிகள் கடைகளுக்கான கனடா கவுன்சில், ஒன்ட்டாாினயா கடைகள் குழு 

ஊடககூட்டாளிகள்  வசயிண்ட்.னஜாஸப் கம்யூனினகஷன்ஸ், (St. Joseph Communications), ப்ராண்வடட் சிட்டீஸ் (Branded 

Cities), அஸ்ட்ரால் (Astral), அவுட்ஃப்ரண்ட் கனடா (OUTFRONT Canada), னபட்டிஸன் (Pattison), ேி குனளாப் அண்ட் வமயில் 

(The Globe and Mail), னடானரான்ட்னடா ஸ்டார் (Toronto Star) 



 

 

 

 

ஊடக வோடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கைாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

லூமினனட்னடா ஃவபஸ்டிெல் 

னடானரான்ட்னடா 

media@luminato.com 
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