
 

 

 

06 નવેમ્બર 2018 

બ્રમૅ્પટન સિટટઝન્િ એવોર્ડ માટ ેકોઇ ઉત્કષૃ્ટ વ્યસતિન ેનામાાંટકિ કરવા સવષયક 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ેહવ ેબ્રૅમ્પટન સસરટઝન્સ એવોર્ડ માટ ેનામાાંકનો સ્વીકારવાનો પ્રારાંભ કયો છે. સન્માન માટ ે13 

જાન્યુઆરી 2019 પહેલા મ ે2019માાં થનાર એવોર્ડ સેરરમનીમાાં પુરસ્કૃત કરવા માટ ેઉત્કૃષ્ટ રમતવીર, કલાકાર, સ્વયાંસેવક અથવા સ્થાસનક 

શૂરવીરન ેનામાાંટકિ કરો. 

બ્રૅમ્પટન સિટટઝન્િ એવોર્ડ એવા નાગટરકોન ાં િન્માન કરે છે જેમણ ે2018ના વર્ડમાાં નીચે આપેલ ક્ષેત્રોમાાં કોઇ અથડસભર ફાળો આપ્યો હોય 

અથવા કોઇ નોંધપાત્ર ઉપલસધધ હાસલ કરી હોય: 

 સ્પોર્ટિડ એસિવમને્ટ એવોર્ડ (રમતગમતમાાં ઉપલસધધ પુરસ્કાર) એવા બ્રૅમ્પટન સનવાિીઓન ાં િન્માન કરે છે જેમની ઉપલસધિઓન ાં 

િન્માન પ્ાાંિીય, રાષ્ટ્રીય કે આાંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ેથયુાં હોય. 

 આર્ટિડ અતલઇેમ એવોર્ડ (કળા પ્રશાંસા પુરસ્કાર) એવી વ્યસતતઓન ેકે જૂથોનુાં સન્માન કર ેછે જેઓના ઉત્કૃષ્ટ ફાળાથી સીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન ખાતે કલાવૃસધધ અન ેસમાજન ેપ્ભાસવિ કયાડ હોય. 

 લોંગ ટમડ િર્વડિ એવોર્ડ (લાાંબા ગાળાની સેવા પુરસ્કાર) એવા કરટબધધ સ્વયાંસેવકોન ેઓળખ આપ ેછે જેઓએ આપણા શહેરમાાં, 

આપેલ નોંધપાત્ર સમય અન ેપ્રયત્નોથી, કળા અન ેસામુદાસયક સામાજીક સેવાઓ સવકસીન ેઆગળ વધી હોય. 

 ઇસન્સ્પરશેનલ એવોર્ડ (પ્રેરણાલક્ષી પુરસ્કાર) બ્રામ્પટનના એવા સનવાસીઓનુાં સન્માન કર ેછે જેઓ પોતાની માયાળુ કામગીરી માટેની 

વકાલત અને/અથવા મહાવરો કરતા હોય, અથવા જેઓએ અન્ય લોકો પર પ્રેરણાત્મક પ્રભાવ પાડ્યો હોય. 

 ઇમરજન્િી િર્વડિીિ એવોર્ડ ઓફ વલેર (કટોકટી સેવાઓ માટ ેશૌયડ પુરસ્કાર) કોઇ વ્યસતત કે વ્યસતતઓ, જેમણ ેબીજી કોઇ વ્યસતતનુાં 

જીવન બચાવવા પરાક્રમી કાયડ કરીન ેપોતાના જીવ/જીવનન ેસ્વૈસછછકપણ ેજોખમમાાં મૂતયુાં હોય. 

 વોલન્ટીયર ઓફ િી ઇયર એવોર્ડ (વર્ડનો સ્વયાંસવેક પુરસ્કાર) બ્રમૅ્પટનનાાં એવા સ્વયાંસવેકોનુાં સન્માન કર ેછે જેઓએ ચોતકસ પ્રવૃસિ 

કે ફાળાને બદલે સવાાંગી િામ દાસયક િામેલગીરી દશાડવી હોય. આ એવોર્ડ એવા સ્થાસનક રહેવાસીઓનુાં સન્માન કર ે છે જેઓ 

સમુદાયન ેઊંચુાં લાવતા હોય અન ેદશાડવી શકતા હોય કે જુસ્સા અન ેસનધાડરણથી શુાં હાાંસલ કરી શકાય છે. પુરસ્કારો બે વય વગોમાાં ઉપ

લધધ છે: પુખ્ત અન ે18 ક્રતા ઓછી વયના સ્વયાંસેવકોો માટે ય વા. 

 સિસનયર ઓફ દ યર (વર્ડના ઉત્કૃષ્ટ વરરષ્ઠ નાગરરક) પુરસ્કાર જેઓ 65 કરતા વધ ુવયના હોય જેમણ ેસવસશષ્ટ માનવતાભયાડ પ્રયાસોથી 

બ્રૅમ્પટન ખાતે જીવન ગુણવિા સુધારવામાાં નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો હોય અથવા સમાજના વધડન માટ ેસાંપૂણડપણ ેસાંર્ોવાયા હોય તેમન ે

સન્માસનત કર ેછે. 

િામાસજક મોભીઓથી બનેલ પિાંદગી િસમસિ નામાાંકનોની િમીક્ષા િે સનિાડટરિ કરવા માટે કરશ ેક ેકયા નાગટરકોન ાં િન્માન મે 2019ની 

એવોર્ડ સેરરમનીમાાં કરવામાાં આવ.ે આ સસમસતમાાં સમાવેશ થનાર વ્યસતતઓન ેપ રસ્કારના મૂળ સવષય િાથે નજીકનો િાંબાંિ હશે જેમાાં િેઓ 



 

 

સનષણાાંિ હશ,ે સાથ ેહશ ેશહેરના િૂાંટાયેલ પ્સિસનસિઓ અન ેબ્રૅમ્પટન ફાયર એન્ર્ ઇમજડન્િી િર્વડસિિના (Brampton Fire and 

Emergency Services) અસધકારીઓ, બ્રૅમ્પટન સ્પોર્ટસડ અલાયન્સ (Brampton Sports Alliance), બ્રૅમ્પટન સસસનયસડ કાઉસન્સલ 

(Brampton Seniors Council) અન ેપીલ રરજનલ પોસલસ (Peel Regional Police)ના પ્રસતસનસધઓ. 

કાયડક્રમની માસહિી માટે અથવા નામાાંકન પત્રો મેળવવા માટે અહીં મ લાકાિ લોwww.brampton.ca/citizensawards 

 તવોટ: 

"બ્રૅમ્પટન એક જીવાંત, આવકારદાયક, ઉદાર સમાજ છે, જે આપણાાં નાગરરકોના યોગદાનન ેઆભારી છે. સિટટઝન્િ એવોર્ડિડ એવા બાકીના 

કેટલાક વ્યસતિઓને િન્માસનિ કરવાની િક આપ ેછે જે દરરોજ આપણા શહેરન ેએક વિ  િારી જગ્યાએ બનાવવા માટે મદ્દરૂપ થાય છે. 

-       શહેર પટરષદ િભ્ય (સીટી કાઉસન્સલર) ગુરપ્રીત સધલ્લોન, સસરટઝન્સ એવોડ્સડ કસમટીના પ્રમુખ 
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બ્રમૅ્પટન સવશાળ આયોજનો સવષ ેસવિાર ેછે. અમે િીક્ષ્ણ ફોકિ િરાવિા ભસવષય માટે િૈયાર િાંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમુદાયની વૃસધધ, યુવાની અને વૈસવધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેર્ાના ઇનોવશેન િૂપર કૉટરર્ોર ખાિે સસ્થિ છીએ જયાાં રોકાણોન ેપ્ોત્િાસહિ કરીએ છીએ અન ેવૈસવવક સ્િરે અમારી િફળિામાાં વૃસધિ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગસતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અને અહીં કામ કરતા લોકોમાાં ગૌરવની લાગણીનો સાંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનને આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી ત ેએક જોર્ાણ 

ધરાવતુાં શહેર બન ેજે પ્રવતડનાત્મક, વ્યાપક અને સાહસસક હોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં વિ  જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

  

સમટર્યા િાંપકડ : 

ટક્રસસ્ટન શમાડ (Christine Sharma) 

સમટર્યા ટરલેશન્િ  

િીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટન 

905.874.2880 | christine.sharma@brampton.ca 

   

 

 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=christine.sharma@brampton.ca

