
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

      

ப்ராம்ப்ட்டன் ெருடாந்திர ெிெசாயிகள் சந்தத ஜூன் 11 ஆம் தததி 

திறக்கப்படெிருக்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (தே 26, 2022) – வோிடியன் கிவரடிட் யூனியன் அதேப்பினால் ெழங்கப்படும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  ெருடாந்திர உழெர் சந்தத, ஜூன் 11 ஆம் தததியன்று 2022 ஆண்டு பருெத்திற்காக 

திறக்கப்படெிருக்கிறது. இதன் ொராந்திர நிகழ்வுகள் ஒவ்வொரு சனிக்கிழதேயும் காதை 8 ேணி முதல் 

ேதியம் 1 ேணி ெதர நதடவபறும்; அக்தடாபர் 8 ஆம் தததி ெதர இந்த சந்தத திறக்கப்பட்டிருக்கும். 

இந்த ஆண்டு, இந்த அருதேயான நிகழ்ொனது ஜார்ஜ் வதரு ேற்றும் வதற்கு வேயின் ஸ்ட்ாீட் 

இதடயிலுள்ள வெலிங்டன் வதருெிலும்  ேற்றும் தகஜ் பூங்காெிலும் நிகழவுள்ளது. 

 

இந்தப் பருெத்தில் ஒவ்வொருெருக்குோன ொராந்தர நிகழ்வுகளுக்கு உறுதியளிக்கிறது; இெற்றில் 

அடங்குபதெ: 

• புதிய ெிதளவபாருட்கள் ேற்றும் தகயால் வசய்யப்பட்ட வபாருட்கதள ெழங்கும் தநாக்கத்துடன் 

சந்ததயின்ேீது ஆர்ெம் வகாண்ட ெிெசாயிகள், ெிற்பதனயாளர்கள் ேற்றும் உள்ளூர் 

தகெிதனஞர்கள் சந்ததக்கு திரும்பவும் ெருகிறார்கள்; 

• ப்ராம்ப்ட்டன் ஃதபாக் கிளப் ( Brampton Folk Club), பீ-ஜாஸ்டு (B-Jazzed), டி தஜ தஜானாதன் 

ஷா (DJ Jonathan Shaw) ேற்றும் பைருதடய இதசக்குழுக்களின் தநரதை வபாழுதுதபாக்கு; 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கதை, கைாச்சாரம் ேற்றும் பதடப்புத் வதாழில் தேம்பாட்டு முகதேயின் 

(ACCIDA) ஆன்-தசட் கதைச் வசயல்பாடுகள்; ேற்றும் 

• இன்னும் பைவும்! 

  

டவுன்டவுன் பிராம்ப்டன் ஒரு உருோற்றத்திற்கு உட்பட்டுள்ளது. 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் ஒரு உருோற்றம் நடந்து ெருகிறது. பீல் ேண்டைம் அப்பகுதியில் உள்ள 

குடிநீர் ேற்றும் கழிவுநீர் சாக்கதடகதள ோற்றும் திட்டப்பணிகதள தேற்வகாண்டு ெருகிறது. இதனால், 

பை இடங்களில் சாதைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. சந்ததக்குச் வசல்லும்தபாது முன்கூட்டிதய திட்டேிட்டுக் 

வகாள்ளுங்கள். 

நகராட்சி ொகன நிறுத்தம் பற்றிய  புது வசய்திகதள brampton.ca  இல் காணைாம் அல்ைது ப்ராம்ப்ட்டன் 

தபருந்து தபாக்குெரத்து அதேப்பு உங்கதள அங்கு அதழத்துச் வசல்ை உதவும். Triplinx உபதயாகித்து 

உங்கள் பயணத்தத முன்கூட்டிதய திட்டேிடுங்கள். 

 

https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx


 

 

 

2022 ப்ராம்ப்ட்டன் உழெர் சந்ததக்கு அல்தகாோ பல்கதைக்கழகம், தபார்டுொக் (Boardwalk), 

ஃப்ளாதடா வடெைப்வேன்ட்ஸ் (Flato Developments), வரதெரா (Revera) ேற்றும் வடாராண்தடா 

பியர்சன் (Toronto Pearson) ஆகிய அதேப்புக்கள் தாராளோக நிதியாதாரம் அளிக்கின்றனர். 

இந்தப் பருெத்தின் ெிற்பதனயாளர்கள் ேற்றும் நிகழ்ச்சி நிரல் பற்றிய கூடுதல் தகெலுக்கு,  

brampton.ca/markets க்கு ெருதக தரவும். 

  

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  ெருடாந்திர உழெர் சந்ததயானது தகாதடகாைம் துெங்குெதத  அதிகாரப்பூர்ெேற்ற 

ெதகயில் குறிக்கிறது! ப்ராம்ப்ட்டனில் நிகழும் இந்த ஆர்ெமூட்டும் நிகழ்ொனது சமூகத்தத 

ஒன்றிதணக்கிறது ேற்றும் ஒவ்வொரு ெருடமும் நான் எதிர்பார்க்கும் ஒரு பாரம்பாிய நிகழ்வும் இதுதான். 

ஜூன் 11க்காக உங்கள் நாட்காட்டியில் குறித்துக் வகாள்ளவும். அங்தக சந்திப்தபாம்!" 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  உழெர் சந்தத திரும்பவும் திறக்கப்படுெதில் நான் பரெசேதடகிதறன்; சமுதாயமும் 

உள்ளூர் ெியாபாாிகளும் இததனக் வகாண்டாடி ேகிழ்ெதத நான் எதிர் தநாக்குகிதறன். ெருடாெருடம் 

நடக்கும் இந்த ெிருப்போன நிகழ்தெத் வதாடர்ந்து நடத்த, வபருந்தன்தேயுடன் நிதியாதாரம் 

அளிப்பெர்களுக்கு எங்கள் நன்றி!” 

- ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 9 & 10, ததைெர், வபருநகர தசதெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“"டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு அற்புதோன உருோற்றத்திற்கு உள்ளாகும்தபாது, எங்கள் உள்ளூர் 

ெிற்பதனயாளர்கள் ேற்றும் ெணிகங்கதள ஆதாிப்பது முக்கியோகும். ப்ராம்ப்ட்டன் அணியானது 

பல்தெறு ெதகயான சலுதககள் ேற்றும் வபாழுதுதபாக்குகளுடன் ஒரு அற்புதோன சீசதனத் 

திட்டேிட்டுள்ளது என்பதால், இததன முழு ப்ராம்ப்ட்டன் சமூகத்தினரும் நிச்சயோக ரசிப்பார்கள்.” 

- பால் தோர்ாிஸன், இதடக்காை ததைதே நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

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 

 

 

ஊடக வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கைாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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