
 

 
 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் கனடா தினம் 2022  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (June 23, 2022) – கனடா தினம் ஜூலை 1 ஆம் தததி நலடபெறவிருக்கிறது. 

தீயலைப்பு மற்றும் அவசரகாைச் தசலவகள், தொக்குவரத்துச் தசலவகள், சட்ட அமைாக்கம், 

சாலைப்ெைிகள், மற்றும் ொதுகாப்பு தசலவகள் ஆகியலவ நமது சமூகத்தினருக்கு ஆதரவளிப்ெதற்காக, 

வழக்கம்தொல் பதாடர்ந்து பசயல்ெடும். 

ஏததனும் விசாாிப்புக்களுக்கு குடியிருப்பு வாசிகள் 311 அல்ைது  905.874.2000 (ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு 

பவளியில்) என்ற எண்கலள அலழக்கைாம், Brampton 311 பசயலிலய உெதயாகிக்கைாம்; [இது ஆப் 

ஸ்தடார்(App Store) அல்ைது கூகிள் ப்தள (Google Play) யில் கிலடக்கும்]; www.311brampton.ca எனும் 

வலைத்தளத்திற்கு வருலக தரைாம்  அல்ைது  311@brampton.ca என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்ெைாம். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அல்ைது பீல் ெிராந்தியம் பதாடர்ொன  விஷயங்களுக்கு 24/7 என்ற முலறயில் 

நாங்கள் பசயல்ெடுகிதறாம்; 

2022 ஆம் ஆண்டின் கனடா தினத்லதக் பகாண்டாடுங்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், ஜூலை 1 ஆம் தததி நண்ெகல் 12 மைி முதல் இரவு 10 மைி வலர சிங்க்வாகவ்சி 

பூங்காவில் மீண்டும் தநாில் வந்திருந்து, கனடா தினத்லதக் பகாண்டாடுவது ெற்றி அறிவிப்ெதில் மகிழ்ச்சி 

அலடகிறது. ப்ராம்ப்ட்டனின் கனடா தினக் பகாண்டாட்டம் நகரத்தின் மிகப்பொிய ஒரு நாள் நிகழ்வாகும், 

தநரலை பொழுதுதொக்கு, கலைகள், கைாச்சாரம், உைவு, வானதவடிக்லககள் மற்றும் ெைவற்றுடன் 

இந்த நிகழ்வு பகாண்டாடப்ெடுகிறது! 

கனடா தினம் நிகழ்ச்சிகள் ெற்றி தமலும் தகவல்களுக்கு வருலக புாியவும்: www.brampton.ca/canadaday. 

ெட்டாசு பகாளுத்துவதில் ொதுகாப்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உாிமம் ஏதும் பெறத் ததலவயில்ைாமல், தனியார் இடங்களில் ஓரளவுக்தக ெட்டாசு 

பவடிக்க அனுமதிக்கப்ெடுகின்ற நான்கு நாட்களில் கனடா தினமும் ஒன்றாகும். உெ சட்டத்தின்ெடி 

விக்ட்தடாாியா தினம், தீொவளி மற்றும் புத்தாண்டு தினம் ஆகிய நாட்களிலும் ெட்டாசு பவடிக்க 

அனுமதிக்கப்ெடுகின்றது.  

 

   

குறுகிய தூர தவடிக்லக ெட்டாசு என்ெது, தீப்ெற்றியதும் 3 மீட்டர்கள் (10 அடி) தூரம் மட்டுதம 

பசல்ைக்கூடிய வலககளாகும் (உதாரைமாக, தலரச் சக்கரம், புஸ்வாைம், லகச் சக்கரம் மற்றும் 

பவடிகள்).  10 அடி என்ெது சுமாராக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தெருந்தின் உயரம் அல்ைது கூலடப்ெந்து 

வலளயம் இருக்கும் உயரம் ஆகும்.  

http://www.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

 

மற்ற ராக்பகட் வலக ெட்டாசுகளுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் அனுமதியில்லை. வீதிகளிதைா, ெக்க வாட்டு 

நலடொலதகளிதைா, நகாின் பூங்காக்களிதைா அல்ைது நகராட்சி மற்றும் ெள்ளி இருப்ெிடங்களிதைா இந்த 

ெட்டாசு பவடித்தல் பசய்ய நகரவாசிகளுக்கு அனுமதியில்லை என்ெலத நகர நிர்வாகம் நிலனவூட்டுகிறது.  

 

 

குறுகிய தூரம் பசன்று பவடிக்கக் கூடிய ெட்டாசுகலள உெதயாகிக்கும்தொது, குடியிருப்பு வாசிகள் ெின் 

வரும் முன்பனச்சாிக்லககலளப் ெின்ெற்ற தவண்டும்: 

•  தீலய அலைக்கும் விதமாக ஒரு ொத்திரம் நிலறய தண்ைீர் லவத்துக்பகாள்ள தவண்டும் அல்ைது 

தண்ைீர் வரக்கூடிய குழாய் அருகில் லவத்துக்பகாள்ள தவண்டும் 

• மத்தாப்புக்கள் அல்ைாத,  பவடிக்கக் கூடிய ஒரு ெட்டாசு தொன்றவற்லற ஒருதொதும் லகயில் 

ெிடித்து ெற்ற லவக்கைாகாது. 

• மற்றவர்கலள தநாக்கி ெட்டாசுகலள வீசாதீர்கள் அல்ைது காட்டாதீர்கள் 

• மத்தாப்புக்கள் எாிந்து முடிந்த ெின்னர் அவற்லற அப்புறப்ெடுத்தும் முன்ொக தண்ைீர் நிலறந்த 

ஒரு ொத்திரத்தில் இடவும். 

• அப்புறப்ெடுத்தும் முன்ொக அலனத்து ெட்டாசு வலககளும் குளிர்விக்கப்ெட தவண்டும் 

 

ஒவ்பவாரு வருடமும், ெட்டாசு விற்ெலனயாளர்கள் அலனவரும் அவற்லற விற்ெலன பசய்ய உாிமம் 

பெறும் முன்ொக நகர நிர்வாகம் அளிக்கின்ற ெயிற்சிலய தமற்பகாள்ள தவண்டும். நகர நிர்வாகம் 

விற்ெலனயாளர்களுக்கு ஆன்லைன் ெயிற்சி வழங்கி வந்தது. இந்த வருடம் கனடா தினத்திற்காக ெட்டாசு 

விற்ெலனக்கான எந்த உாிமமும் அளிக்கப்ெடவில்லை. ப்ராம்ப்ட்டன் நகாினுள்ளாக ெட்டாசுகள் 

விற்ெலன ஏததனும் கலடகளில் நலடபெறுவலதப் ொர்க்கும் நகர வாசிகள் அதுெற்றி ப்ராம்ப்ட்டன் 311 

என்ற எண்ணுக்கு, அல்ைது 905.874.2000 (ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு பவளியில்) எனும் எண்ணுக்கு அலழத்து 

புகார் பதாிவிக்கைாம்.  

ெட்டாசு பகாளுத்துவதில் ொதுகாப்பு மற்றும் உெசட்டங்கள் ெற்றிய தமலும் தகவல்களுக்கு வருலக தரவும் 

www.brampton.ca/fireworks.  

ப்ராம்ப்ட்டன் தெருந்து தொக்குவரத்து  

கனடா தினம் அன்று, ப்ராம்ப்ட்டன் தெருந்து தொக்குவரத்து தசலவயானது, ஞாயிற்றுக்கிழலம/விடுமுறை 

நாள் அட்டவலைப்ெடி செயல்படும். அலனத்து தெருந்து முலனயங்களிலும் வாடிக்லகயாளர் தசலவ 

கவுன்ட்டர்கள் மூடப்ெட்டிருக்கும். பதாடர்புக்கான லமயமானது காலை 9 மைி முதல் மறை 6 மைி வலர 

திறந்தத இருக்கும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து பபாக்குவரத்து அறமப்பானது, ெிங்வாகவ்ஸி பூங்காவில் நண்பகல் 12 முதல் இரவு 

10:30 வறர நறடசபைவிருக்கும் கனடா தின சகாண்டாட்டங்களுக்குச் சென்று வர, இைவெ ஷட்டில் 

http://www.brampton.ca/fireworks


 

 
 

 

 

பபருந்து பெறவகறை வழங்கவிருக்கிைது! பின்வரும் நான்கு இடங்கைில் இருந்து இைவெ ஷட்டில் 

பபருந்துகைில் சென்று வருவதற்கு ஒரு பபருந்றதப் பிடியுங்கள்: 

• மவுண்ட் ப்ைஸண்ட் GO நிறையம் 

• ட்ாினிட்டி காம்மன் மால் 

• சஷாிடான் கல்லூாி 

• பகார் சமபடாஸ் ெமுதாயக் கூடம் 

வழித்தடம் மற்றும் காை அட்டவறை பற்ைிய தகவல்களுக்கு 905.874.2999 ஐ அறழக்கவும் அல்ைது 

வருறக புாியவும் www.bramptontranit.com. 

ப்ராம்ப்ட்டன் தொக்குவரத்து தெருந்துகள் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் தெருந்து தொக்குவரத்து முலனயங்களில் 

முக கவசம் அைிவது விருப்ெத்தின் தொிைானது.  முக கவசத்லத  பதாடர்ந்து அைிெவர்களிடமும், 

அைியாமல் இருப்ெவர்களிடமும் மதிப்பு பகாடுங்கள். 

 

தசலவ புதுத் தகவல்களுக்கு வருலக தரவும்: www.bramptontransit.com அல்ைது 

ட்விட்டாில் @bramptontransit ஐப் ெின்ெற்றவும். பகள்விகள் இருப்பின் ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து 

பபாக்குவரத்து சதாடர்பு றமயத்திற்கு 905.874.2999 என்ை எண்ணுக்கு அனுப்பி றவக்கைாம். 

ப்ராம்ப்ட்டன் பூங்காக்கள்  

சுதந்திரமாக திாியும் நாய்களுக்கான பூங்காக்கள் உள்பட அறனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் சபாழுதுபபாக்கு 

ஓடுபாறதகள், விறையாட்டு றமதானங்கள், மற்றும் பூங்காக்கள் கனடா தினத்தில் திைந்திருக்கும். 

ஒவ்சவாருவாின் உடல் ஆபராக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு உடல்ாீதியான செயல்பாடு முக்கியமாகும்!  

எங்கள் பூங்காக்கள் மற்றும் சபாழுதுபபாக்கிற்கான ஓடுபாறதகள் எங்குள்ைன என அைிய வருறக 

தரவும்: www.brampton.ca/parks  

ப்ராம்ப்ட்டன் சபாழுதுபபாக்கு  

கனடா தினத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் சபாழுதுபபாக்கு றமயங்கள் திருத்தியறமக்கப்பட்ட பநரங்கைில் 

திைந்திருக்கும். விடுமுறை பநரங்கறை இங்கு காைைாம். 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/service-alerts/Pages/Special-Events-Services.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C4dd8883003044aa28e6508da553370b2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637915976814666551%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Rcd4wtoibp0WMS03fWAd8gdZP5GAVOle0GbPSBr5yjs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbramptontransit&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C4dd8883003044aa28e6508da553370b2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637915976814666551%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TzLp0hOKGUkEV0WRGs22cGYTwULPtLh2zGBDB7SuEBY%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/parks
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Holiday-Hours.aspx


 

 

 

படன்னிஸ் மற்றும் ெிக்கிள்ொல் லமதானங்கள், நீாில் அலளந்து விலளயாடும் ஸ்ப்ளாஷ் தெட் குளங்கள் 

மற்றும் பொழுதுதொக்கு ஓடுொலதகள் உள்ளிட்ட திறந்தபவளி வசதிகள் ெற்றிய தகவல்களுக்கு வருலக 

தரவும் www.brampton.ca/summerfun . 

பொழுதுதொக்கு லமயங்கள், கிலடக்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள், உறுப்ெினராதல் மற்றும் ெை தகவல்களுக்கு 

வருலக தரவும்: www.brampton.ca/recreation .    

ப்ராம்ப்ட்டன் நூைகம்   

ப்ராம்ப்ட்டன் நூைக கிலளகள்  கனடா தினம் அன்று மூடப்ெடும். ஜூலை 3 துவங்கி அலனத்து 

கிலளகளும் அலனத்து ஞாயிற்றுக்கிழலமகளிலும் மூடப்ெடும். 

கல்விாீதியான, பறடப்பாற்ைல் வறகயிைான மற்றும் சதாழில்தறகறமயான டிஜிட்டல் 

பிைாட்ஃபாரம் மற்றும் பைவறகயான துறைொர்ந்த இ-புத்தகங்கள் மற்றும் ஆடிபயா புத்தகங்கள், 

சதாறைக்காட்ெி மற்றும் திறரப்படங்கறை  www.bramptonlibrary.ca இல் கடனாக சபைைாம். 

எங்கைின்  நிகழ்வுகளுக்கான காை அட்டவறை மூைமாக அறனத்து வயதினருக்குமான 

சமய்நிகர் நிகழ்ச்ெிகளுக்கு பதிவு செய்யவும் மற்றும் எங்கள் மின்னஞ்ெல் வழி புதிய 

செய்திகளுக்கு பதிவு செய்துசகாள்ைவும். Facebook, Twitter, Instagram, மற்றும் LinkedIn இல் 

எங்கறைப் பின்பற்ைவும் மற்றும்  iOS மற்றும் Google Play யில் ப்ராம்ப்ட்டன் நூைக சமாறபல் 

செயலிறயப் சபற்று பதிவு செய்வறத உறுதி செய்யவும். எங்கள் செயலி பற்ைிய பமலும் 

விபரங்களுக்கு இங்கு க்ைிக் செய்யவும்.  எங்கள் அலுவைக பைியாைர்களுடன் பநரறையில் பபெ 

அல்ைது ஒரு பகள்வி பகட்க எங்கள் வறைத்தைத்திற்கு வருறக தரவும். 

  

ப்ராம்ப்ட்டன் விைங்குகள் பெறவ 

ப்ராம்ப்ட்டன் விைங்குகள் காப்பகம் கனடா தினத்தில் மூடப்படும்.  விைங்குகள் கட்டுப்பாட்டு 

அறமப்பு காறை 8 மைி முதல் மாறை 6:30 வறர ொறைகைில் இயங்கும், மற்றும் இந்த 

பநரங்களுக்கு அப்பால், இந்த விைங்குகள் கட்டுப்பாட்டு அறமப்பு அவெர நிறைறமகளுக்கு 

மட்டுபம செவிொய்க்கும் 

http://www.brampton.ca/summerfun
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hQ05f%2FUMkrSGbqqj7GE7X8J8jYHWTuTgGal7GBai%2FXM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramlib.libnet.info%2Fevents&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Z7tYNSW7jsWERQR1YLB%2BrnlqUuz0HLgvCq7K5QnSLms%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hQyux1GYTB8LIJeQ%2F075zt1%2FhlO1juV%2BN9ZRWtkNeD0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hQyux1GYTB8LIJeQ%2F075zt1%2FhlO1juV%2BN9ZRWtkNeD0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbramptonlibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FEKDkPJmBQhysqi1ZGwOUTN%2BjrZGcc10hlQHhOaRPqY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbramptonlibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GQdVqkoAu%2BIu672erjFT0O%2B7oAb9l6QqsZ9mYUTPl2s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbramptonlibrary%2F%3Fhl%3Den&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7Ku9tIXCZvmeDQBe2OGFiLB7JVR2omxB24C6mGBM3Rk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbrampton-library%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mI%2FCbNBBe8tCU6rztpgD6To%2FnvBVP3pKbYGHXxM%2FOK8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fbrampton-library-mobile-app&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=14g55kLJwBorcyUFWF7bdLeFJi1evgPPbCeg5ApeNh8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fbrampton-library-mobile-app&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=14g55kLJwBorcyUFWF7bdLeFJi1evgPPbCeg5ApeNh8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v4l%2F4aNvNq2Z%2BDWo8p1c2t5IS5cUyqTq4Ua4HYB5CHU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v4l%2F4aNvNq2Z%2BDWo8p1c2t5IS5cUyqTq4Ua4HYB5CHU%3D&reserved=0
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ஊடக பதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ென்முக கைாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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