
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ரமழான் சமயத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தனது பன்முக தன்மமமய வமய்நிகராக 

வகாண்டாடுகிறது  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 12, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது தனது பன்முகத்தன்மமமய ரமழான் 

சமயத்தில் வமய்நிகராக, ஆன்மைன் நடெடிக்மககளுடன், ஏப்ரல் 13 முதல் மம 12 ெமர வமய்நிகராக 

வகாண்டாடுகிறது; இதில் ஏப்ரல் 19 திங்கட்கிழமமயன்று  மாமை 7:00 முதல் 8:30 மணி ெமர ஒரு 

சிறப்பு இஃப்த்தார் வகாண்டாட்டம் இருக்கும். 

ரமதான் என்பது இஸ்ைாமியர்கள் உண்ணா மநான்பு இருக்கும் புனித மாதமாகும், இதில் இஸ்ைாம் 

மதத்மதப் பின்பற்றுகின்ற முஸ்லிம் சமூகத்தினர் தன்மனத்தாமன உணர்தல் மற்றும் பிரார்த்தமனகமள 

மமற்வகாள்ொர்கள். வீட்டிமைமய இருக்கவும் எனும்  மாகாண ஆமணயின் கீழாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

இருப்பதால், நகர நிர்ொகமானது வகாண்டாட்டங்கமள  பாதுகாப்பாக வகாண்டாடும்படி 

மகட்டுக்வகாள்கிறது மற்றும் ரமழான் மாதத்தில் ஏற்பாடு வசய்யப்படும் ஆன்மைன் வசயல்பாடுகளில்  

பங்வகடுக்கவும் மகட்டுக்வகாள்ளப்படுகிறார்கள், இவ்ெிதமாக: 

• மதமெ வகாண்ட மக்களுக்கு உதவும் முகமாக,  ரமழான் மாதத்தில் வகட்டுப்மபாகாத உணவு 

மற்றும் வபாம்மம நன்வகாமடகமள மசகாிக்க ப்ராம்ப்ட்டன் உணவு ெங்கியுடன் கூட்டு மசர்ந்து 

சமூகமாக இருந்து வகாமட ெழங்குதல் 

• சமுதாய சமர்ப்பிப்புகள் மூைம் ரமதானின் கைாச்சார அம்சங்கமள எடுத்துமரத்தல் 

• உள்ளூர் ப்ராம்ப்ட்டன் ெணிகங்கள் மற்றும் ரமழான் மாதத்தில் அெற்றுக்கு எவ்ொறு 

ஆதரெளிப்பது என்பது பற்றிய ஸ்பாட்மைட் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உள்ள ஒரு மசூதிக்கு வமய்நிகர் சுற்றுப்பயணம் வசய்தல் மற்றும் உள்ளூர் 

இமாமின் வசய்திமயக் மகட்டல் 

• ரமைான் உணவு ெமககள், உடல்நைம் மற்றும் உடற்பயிற்சி குறிப்புகள் 

ரமழான் மாதத்தில், முஸ்லிம் சமூகத்தினர் ெிடியலுக்கும் சூாிய அஸ்தமனத்திற்கும் இமடயில் உணவு 

உட்வகாள்ெதில்மை. இஃப்தார் இரவு உணவு என்பது, முஸ்லிம்கள் சூாிய அஸ்தமன சமயத்தில்  தினசாி 

உண்ணாமநான்மப முடித்துக் வகாண்டபின்னர் சாப்பிடும் உணொகும். 

இந்த ஆண்டின் இஃப்தாாின்மபாது மமயர் மபட்ாிக் பிரவுன், கவுன்சில் உறுப்பினர்கள் மற்றும் சமூகத் 

தமைெர்கள் மற்றும் உள்ளூர் இமாம்களின் வசய்திகள் ஆகியமெ இருக்கும். இந்த வகாண்டாட்டத்தில் 

குர்ஆன் பாராயணம் வசய்தல், உத்மெகம் தரும் ொர்த்மதகள், நஷீத், ரமதான் ஆெி பற்றிய ஒரு முக்கிய 

வசய்தி, துொ, அதான் (பிரார்த்தமனக்கு அமழப்பு) மற்றும் இரவு 8 மணிக்கு இஃப்தார் ஆகியமெ 

இடம்வபறும். 



 

 

ரமழான் மாதத்மத ஏப்ரல் 13 முதல் மம 12 ெமர மக்கள் ஆன்மைனின் ரசித்து மகிழைாம். பங்மகற்க 

ெருமக தரவும்: brampton.ca/experienceramadan.  

2020 ஆம் ஆண்டில், நகரசமப கவுன்சில் ஆனது,  ப்ராம்ப்ட்டனின் ஒலி இமரச்சல்கள் உபசட்டத்மதத் 

தள்ளுபடி வசய்ய ொக்களித்தது, அதன்படி ெழிபாட்டுத் தைங்களில் ஒலி எழுப்புதல், அல்ைது மணி 

ஒலித்தல், மற்றும் ாீங்கார மணி ஒலித்தலுக்கு அனுமதித்தது. இந்த ஆண்டு மீண்டும் ரமழான் மாதத்தில், 

மசூதிகள் இரவு 8 மணி அல்ைது சூாிய அஸ்தமன மநர பிரார்த்தமனக்கான அமழப்மப ஒலிவபருக்கியால் 

வசய்ய முடியும். சிறப்பு தங்குமிடங்கமளக் மகாருகின்ற சமூகக் குழுக்கள் அல்ைது மத நிறுெனங்கள்  எண் 

311 ஐ வதாடர்பு வகாள்ளைாம். மகாாிக்மககள் நகர ஊழியர்களால் பாிசீலிக்கப்படும் மற்றும் கவுன்சிலின் 

ஒப்புதலுக்காக மதிப்பாய்வு வசய்யப்படும். 

அற்ஞர் கூற்றுக்கள் 

புனித ரமழான் மாதம் மபான்ற சிறப்பு நிகழ்வுகளின் மூைம் நமது பன்முக கைாச்சாரங்கமள அங்கீகாித்து 

வகாண்டாடும் ொய்ப்பின் மூைமாக, ப்ராம்ப்ட்டனில் இதுமபான்ற அற்புதமான பன்முகம் வகாண்ட 

சமூகத்மத இங்கு வகாண்டிருப்பது நாங்கள் வபற்ற அதிர்ஷ்டமம ஆகும். இஸ்ைாம் என்பது,  உைகின் 

இரண்டாெது மிகப்வபாிய மதமாகும், மமலும் எங்கள் நகரம் முழுெதுமாக பல்மெறு சமூகங்கமளச் 

மசர்ந்த 60,000 க்கும் மமற்பட்மடார் இதமனப்பின்பற்றுகின்றனர்.. ” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

ஆன்மைனில் திட்டமிடப்பட்ட பை நடெடிக்மககளில் சிைெற்றில் பங்மகற்பதன் மூைம் இந்த ஆண்டு 

ரமழாமன ரசித்து வகாண்டாட, குடியிருப்பாளர்கமள நான் ஊக்குெிக்க ெிரும்புகிமறன். வீட்டிமைமய 

இருக்கவும் எனும் மாகாண ஆமணயின்படி, இந்த சமயத்தில்,  மக்கள் தங்கள் வசாந்த வீட்டின் 

பாதுகாப்பில் ரமழாமனக் வகாண்டாடைாம். ” 

- மடெிட் மபர்ாிக், தமைமம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கமளயும் 75,000 

ெணிக அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கமள மனத்தில் மெத்மத 

வசய்கின்மறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுமமப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிமைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

http://www.brampton.ca/experienceramadan
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


 

 

 
ஊடக வதாடர்பு 

மமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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