
 

 

  

જાન્યુઆરી 16, 2018 

  

બર્ામ્પટન િસિટઝન્સ એવોડર્ માટ ેકોઇ મહત્વની વ્યિક્તન ેનામાિંકત કરવા હજુ પણ સમય બચ્યો છે 

 

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો - વષર્ 2017 નાં બર્ામ્પટન િસિટઝન્સ એવોડ્સર્ માટેના નામાંકનો (નોિમનેશન્સ) જાન્યુઆરી 31 નાં રોજ બંધ થશે. 

સીટી ઓફ બર્ામ્પટન િસિટઝન્સ એવોડ્સર્ કાયર્કર્મ એવા રહેવાસીઓને ઓળખ આપે છે જેઓએ અથર્સભર ફાળો આપ્યો હોય અથવા કોઇ 
ન ધપાતર્ ઉપલિબ્ધ હાસલ કરી હોય, જેઓને તમે નામાંિકત કયાર્ હોય. આ એવોડ્સર્ કેલેન્ડર વષર્ 2017 દરિમયાન હાસલ કરેલી ઉપલિબ્ધઓ 
માટે નીચેના વગ માં આપવામાં આવે છે: કળા પર્શંસા (આટ્સર્ અક્લેઇમ), કટોકટી સેવાઓ માટે વીરતાનો એવોડર્, પર્ેરણાત્મક કાય , લાંબા 
ગાળાની સેવા અને રમતગમતમાં ઉપલિબ્ધ. વષર્ 2017 માં સ્વયંસેવક અને વષર્ના જુવાન સ્વયંસેવકના એવોડ્સર્ નવા એવોડ્સર્ છે. 

સીટી ઓફ બર્ામ્પટનને વષર્ 1974 થી, સમુદાયમાં ેષ્ઠ રહેવાસીઓને ઓળખ આપવામાં ગૌરવ રહંુ્ય છે. 

આ કાયર્કર્મ અંગે વધુ માિહતી માટે અથવા ઓળખ મેળવવાને લાયક કોઇ મહત્વની વ્યિક્તને નામાંિકત કરવા, વેબસાઇટ જુઓઃ  
www.brampton.ca/citizensawards. 

કાયર્કર્મની ઝાખંીઓ 

· સ્પોટ્સર્ એિચવમને્ટ એવોડર્ (રમતગમતમાં ઉપલિબ્ધ પુરસ્કાર) એવા બર્ામ્પટન રહેવાસીઓને ઓળખ આપે છે જેઓની 
ઉપલિબ્ધઓને પર્ાંતીય, રાષ્ટર્ીય કે આંતરરાષ્ટર્ીય સ્તરે ઓળખ મળી હોય. 

 
· આટ્સર્ અક્લઇેમ એવોડર્ (કળા પર્શંસા પુરસ્કાર) એવી વ્યિક્તઓને ઓળખ આપે છે જેઓના ફાળાથી સ્થાિનક, પર્ાંતીય, રાષ્ટર્ીય કે 

આંતરરાષ્ટર્ીય પર્શંસા હાસલ કરવાના સંદભર્માં ન ધપાતર્ પર્ભાવ પડ્યો હોય. 
 

· લ ગ ટમર્ સિવસ એવોડર્ (લાંબા ગાળાની સેવા પુરસ્કાર) એવા કિટબદ્ધ સ્વયંસેવકોને ઓળખ આપે છે જેઓના પર્યત્નોએ 
મનોરંજનલક્ષી રમતો, કળા અને સામુદાિયક સામાજીક સેવાઓ િવકસાવવા અને તેમાં આગળ વધવા તરફ ન ધપાતર્ પર્ભાવ 
પાડ્યો હોય. 

 
· ઇિન્સ્પરશેનલ એવોડર્ (પર્ેરણાલક્ષી પુરસ્કાર) બર્ામ્પટનના એવા રહેવાસીઓને ઓળખ આપે છે જેઓ માયાળુ કામગીરી માટેની 

વકાલત અને/અથવા મહાવરો કરતા હોય, અથવા જેઓએ અન્ય લોકો પર પેર્રણાત્મક પર્ભાવ પાડ્યો હોય. 
 

· ઇમરજન્સી સિવસીસ એવોડર્ ઓફ વલેોર (કટોકટી સેવાઓ માટે વીરતા પુરસ્કાર) કોઇ વ્યિક્ત કે વ્યિક્તઓ, જેમણે બીજી કોઇ 
વ્યિક્તનું જીવન બચાવવા પરાકર્મી કાયર્ કરીને પોતાના જીવ/જીવનને સ્વૈિચ્છકપણે જોખમમાં મૂક્યું હોય. 

 
· વષર્ 2017 માટે નવો એવોડર્, વોલન્ટીયર ઓફ ધી ઇયર એવોડર્ (વષર્નો સ્વયંસેવક પુરસ્કાર) બર્ામ્પટન સ્વયંસેવક તેમજ બર્ામ્પટન 

જુવાન સ્વયંસેવકને ઓળખ આપે છે જેઓએ ચોક્કસ પર્વૃિત્ત કે ફાળાને બદલે સવાર્ંગી સામુદાિયક સામેલગીરી દેખાડી હોય. આ 



 

 

એવોડર્ એવા સ્થાિનક રહેવાસીઓને ઓળખ આપે છે જેઓ સમુદાયને ઊંચું લાવતા હોય અને દેખાડે કે જુસ્સો અને િનધાર્રણથી 
શું હાસલ કરી શકાય છે. 

 

  

-30- 
 
બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે કંપાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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