
 

 

 

04 જાન્યુઆરી 2019                     

 

શ ું તમ ેબ્રમૅ્પટનનાું કોઇ ઉત્કષૃ્ટ ગણી શકાય એવા નનવાસીન ેઓળખો છો? બ્રમૅ્પટન સિટટઝન્િ એવોર્ડ માટ ે

તઓેનુું નામાુંકન કરવા માટ ેહજુું પણ િમય છે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટાટરયો – જો આપ કોઇ ઉત્કૃષ્ટ રમતવીર, કલાકાર, સ્વયુંિેવક, વટરષ્ઠ અથવા સ્થાસનક પરાક્રમી વ્યસતતન ેઓળખતા હો તો તમારી 

પાિ ેતેઓન ેબ્રૅમ્પટન સિટટઝન્િ એવોર્ડ માટ ેનામાુંટકત કરવાની તક છે. મ ે2019માું થનાર એવૉર્ડિડ િેટરમનીમાું પુરસ્કૃત કરવા માટનેી અુંસતમ 

તારીખ હવે નજીકમાું જ 13 જાન્યુઆરી 2019ના રોજ છે. 

 

1974થી િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન િમાજમાું રહેલા શે્રષ્ઠ વ્યસતતઓન ેસિરદાવ ેછે તેનો ગૌરવ અનુભવ ેછે. 

 

બ્રૅમ્પટન નસટટઝન્સ એવોર્ડ એવા નાગટરકોન ું સન્માન કરે છે જેમણ ે2018ના વર્ડમાું નીચે આપેલ ક્ષેત્રોમાું કોઇ અથડિભર ફાળો આપ્યો હોય 

અથવા કોઇ નોંધપાત્ર ઉપલસધધ હાિલ કરી હોય:  

 

 સ્પોર્ટસડ એનિવમને્ટ એવોર્ડ (રમતગમતમાું ઉપલસધધ પુરસ્કાર) એવા બ્રૅમ્પટન સનવાિીઓનુું િન્માન કરે છે જેમની ઉપલનધિઓન ું 

સન્માન પ્ાુંતીય, રાષ્ટ્રીય કે આુંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ેથયુું હોય. 

 

 આર્ટસડ અક્લઇેમ એવોર્ડ (કળા પ્રશંુંિા પુરસ્કાર) એવી વ્યસતતઓન ેકે જૂથોનુું િન્માન કર ેછે જેઓના ઉત્કૃષ્ટ ફાળાથી િીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન ખાતે કલાવૃસધધ અન ેિમાજન ેપ્રભાસવત કયાડ હોય. 

 

 લોંગ ટમડ સર્વડસ એવોર્ડ (લાુંિા ગાળાની િેવા પુરસ્કાર) એવા કટટિધધ સ્વયુંિેવકોન ેઓળખ આપ ેછે જેઓએ આપણા શંહેરમાું, 

આપેલ નોંધપાત્ર િમય અન ેપ્રયત્નોથી, કળા અન ેિામુદાસયક િામાજીક િેવાઓ સવકિીન ેઆગળ વધી હોય. 

 

 ઇનન્સ્પરશેનલ એવોર્ડ (પ્રેરણાલક્ષી પુરસ્કાર) બ્રામ્પટનના એવા સનવાિીઓનુું િન્માન કર ેછે જેઓ પોતાની માયાળુ કામગીરી માટેની 

વકાલત અન/ેઅથવા મહાવરો કરતા હોય અથવા જેઓએ અન્ય લોકો પર પ્રેરણાત્મક પ્રભાવ પાર્ડયો હોય. 

 

 ઇમરજન્સી સર્વડસીસ એવોર્ડ ઓફ વલેર (કટોકટી િેવાઓ માટ ેશંૌયડ પુરસ્કાર) કોઇ વ્યનક્ત કે વ્યનક્તઓ, જેમણ ેિીજી કોઇ વ્યસતતનુું 

જીવન િચાવવા પરાક્રમી કાયડ કરીન ેપોતાના જીવ/જીવનન ેસ્વૈસછછકપણ ેજોખમમાું મૂતયુું હોય. 

 

 વોલન્ટીયર ઓફ િી ઇયર એવોર્ડ (વર્ડનો સ્વયુંિવેક પુરસ્કાર) બ્રમૅ્પટનનાું એવા સ્વયુંિવેકોનુું િન્માન કર ેછે જેઓએ ચોતકિ પ્રવૃસિ 

કે ફાળાન ેબદલે સવાાંગી સામ દાનયક સામેલગીરી દશાડવી હોય. આ એવોર્ડ એવા સ્થાસનક રહેવાિીઓનુું િન્માન કર ે છે જેઓ 



 

 

િમુદાયન ેઊંચુું લાવતા હોય અન ેદશંાડવી શંકતા હોય કે જુસ્િા અન ેસનધાડરણથી શંુું હાુંિલ કરી શંકાય છે. પુરસ્કારો િે વય વગોમાું 

ઉપલધધ છે: 18 કરતા ઓછી વયના સ્વયુંસવેકો બનવા માટ ેય વા અને પ ખ્ત લોકો. 

 

 નસનનયર ઓફ દ યર (વર્ડના ઉત્કૃષ્ટ વટરષ્ઠ નાગટરક) પુરસ્કાર જેઓ 65 કરતા વધ ુવયના હોય જેમણ ેસવસશંષ્ટ માનવતાભયાડ પ્રયાિોથી 

બ્રૅમ્પટન ખાતે જીવન ગુણવિા િુધારવામાું નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો હોય અથવા િમાજના વધડન માટ ેિુંપૂણડપણ ેસુંર્ોવાયા હોય તેમને 

સન્માનનત કરે છે. 

 

સામાનજક મોભીઓથી બનેલ પસુંદગી સનમનત નામાુંકનોની િમીક્ષા તે સનધાડટરત કરવા માટ ેકરશં ેકે કયા નાગટરકોનુું િન્માન મ ે2019ની 

એવોર્ડ િેટરમનીમાું કરવામાું આવ.ે આ િસમસતમાું િમાવેશં થનાર વ્યસતતઓન ેપુરસ્કારના મૂળ સવર્ય િાથે નજીકનો સુંબુંિ હશે જેમાું તેઓ 

નનષણાુંત હશ,ે િાથ ેહશં ેશંહેરના ચૂુંટાયેલ પ્રસતસનસધઓ અન ેબ્રૅમ્પટન ફાયર એન્ર્ ઇમજડન્િી િર્વડસિિના (Brampton Fire and 

Emergency Services) અસધકારીઓ, બ્રૅમ્પટન સ્પોર્ટિડ અલાયન્િ (Brampton Sports Alliance), બ્રૅમ્પટન સિસનયિડ કાઉસન્િલ 

(Brampton Seniors Council) અન ેપીલ ટરજનલ પોસલિ (Peel Regional Police)ના પ્રસતસનસધઓ.  

 

કાયડક્રમની માનહતી માટે અન ેનામાુંકન પત્રો મેળવવા માટ ેઅહીં મ લાકાત લોwww.brampton.ca/citizensawards.   

 

ક્વોટ 

 

“1974ની િાલથી બ્રૅમ્પટનની પરુંપરા, બ્રૅમ્પટન સિટટઝન્િ એવોર્ડ આપણા શંહેરની િૌથી મહત્ત્વપૂણડ લેખાતી પહેલો પૈકી એક છે. આ 

પાટરતોસર્કો અમન ેએવા કેટલાક ઉત્કૃષ્ટ વ્યસતતઓના કાયડને સિરદાવવાની તક આપે છે જઓ બ્રૅમ્પટનન ેવધનુ ેવધ ુચટર્યાતુું િનાવવામાું 

મદદરૂપ થાય છે." 

- મેયર પેટિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 
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બ્રમૅ્પટન નવશાળ આયોજનો નવષ ેનવિાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકિ ધરાવતા ભસવષ્ય માટે તૈયાર િુંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ ક ેઆપણા િમુદાયની વૃસધધ, યુવાની અને વૈસવધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેર્ાના ઇનોવેશંન િૂપર કૉટરર્ોર ખાતે નસ્થત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્ોત્સાનહત કરીએ છીએ અન ેવૈનવવક સ્તરે અમારી સફળતામાું વૃનધિ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેિનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગસતશંીલ શંહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અને અહીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરવની લાગણીનો િુંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનને આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોર્ાણ 

િરાવત ું શહેર બન ેજે પ્વતડનાત્મક, વ્યાપક અને િાહસિક હોય. અમન ેTwitter, Facebook, અન ેInstagramપર અન સરો. અહીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 
નમટર્યા સુંપકડ: 

મોનનકા દ ગ્ગલ 

કોર્ર્ડનેટર ,મીટર્યા એન્ર્ કમ્ય નનટી એન્ગેજમેન્ટ   
સ્િેટેજીક કમ્ય નનકશેન   

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન    

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

 

 

 

http://www.brampton.ca/citizensawards
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

